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  Um evento pensando em vocês   

✅ As estatísticas sobre os jovens no Brasil, são assustadoras! Drogas, suicídios, 

problemas de identidade, tráfico, pornografia, abuso sexual, depressão, 

desemprego, famílias disfuncionais, filhos de pais separados, vícios digitais, bullying, 

estão entre os principais problemas entre os jovens. Pesquisas recentes da Fundação 

Getúlio Vargas, apontam que os jovens estão mais tristes, quadro agravado pelo pós-

pandemia da COVID-19. 

✅ Neste cenário, a MASF Brasil, idealiza um ACAMPA JOVEM que tem como 

objetivo posicionar a Igreja contra as mazelas sociais e familiares, e visa resgatar 

princípios e valores, baseados nas Escrituras Sagradas, tendo o Evangelho de Jesus 

como o centro, contribuindo para um indivíduo restaurado, que gerará uma família 

e uma Igreja restaurada e assim, uma sociedade transformada. 

  Um pequeno resumo dos conteúdos que serão ministrados: 

  Identidade - A intenção é buscar criar uma identificação que ao mesmo tempo 

ensina o caminho para que os jovens se tornem grandes homens de Deus. 

  Influência – Os jovens são muito suscetíveis a serem influenciados pelo sistema 

do mundo, aqui busca-se orientar os 

jovens a fazer uma análise das influencias, 

e como viver com os princípios e valores do 

Reino dos Céus.  

  Vida Emocional - Temas como 

amizades, perdão, felicidade, solidão serão 

trabalhos nestes dias. 

  Redes Sociais - A vida on-line tem 

tirado muitos jovens da presença de Deus. 

Queremos aqui guiar os jovens pelas 
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orientações do livro de Efésios, fazendo-os trilhar o mesmo caminho que o apóstolo 

Paulo trilhou. 

  Vida financeira – Os jovens vivem um drama de terminar os estudos e não ter 

uma profissão, aqui se busca dar uma visão, sobre formação, profissão e vida 

financeira.  

  Na Família – Os grandes traumas vêm da família na infância e adolescência, aqui 

trabalharemos princípios que irão dar direcionamentos para superar e saber lidar 

com os problemas enfrentados.  

  Libertação – Os traumas, geram diversos comportamentos e desenvolve caráter 

não ideais nos jovens, deste modo, os jovens são ministrados para receberem 

libertação e cura interior.  

  A Visão de futuro dos Jovens da MASF Brasil é direcionar e desenvolver novos 

discípulos e filhos com propósito e honra. Transformar vidas, dando um propósito 

através de ministrações, gincanas e dinâmicas direcionadas para o desenvolvimento 

espiritual e pessoal da juventude   

 

  Acampa Jovem | MASF Brasil 2022 

  Inscrições abertas 

  Investimento: R$ 130,00 

  Pix do Investimento: masfbrasil@gmail.com 

  Missão Apostólica Sem Fronteiras 

Nos movemos pelo Reino   Todos Por Um Sonho    

Em Nosso Fraterno Shalom, 

Equipe ACAMPA JOVEM 2022 
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Eu escolhi viver com Propósito 

Acampa Jovem | MASF Brasil 

Temas 

01 - Encontrando a missão diária e aceitando o chamado de Deus | Jovem chamado 

para Servir | Os 7 Grandes Jovens da Bíblia.........................................................05 

02 - O lugar da oração na vida do Jovem Cristão...................................................42 

03 - Tatuagem e piercing.......................................................................................50 

04 - Razões Bíblicas contra a Pornografia | Como vencer a pornografia e a 

masturbação.........................................................................................................57 

05 - Como buscar e conservar a santidade na juventude........................................76 

06 - Carta a um universitário cristão | Como o cristão pode conviver na faculdade.84 

07 - Vencendo a Ansiedade e a Depressão | Traumas na infância..........................93 

08 – Testemunhos: Os problemas das drogas e suas consequências.....................108 

09 - Vale a pena esperar......................................................................................126 

10 - O Caráter do Jovem Cristão.........................................................................140 

11 - A Bênção de Honrar pai e mãe.....................................................................149 

12 - O Jovem Cristão e sua carreira profissional...................................................155 

13 - O Jovem cristão e as redes sociais.................................................................160 

14 – Eu Escolhi Viver com Propósito...................................................................199 

Organizador.......................................................................................................208 
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COMO ENCONTRAR A SUA MISSÃO DIÁRIA 

 

Você aceitará o chamado de Jesus e se 

unirá à missão de salvar o mundo? 

Missão, Quando vejo essa palavra, minha 

imaginação começa a girar e eu 

imediatamente começo a imaginar uma 

espaçonave e um centro de comando por 

algum motivo. Eu ouço rádio estático, 

então uma voz no centro de comando fala: “Fulano, qual é a sua missão?”. Há um 

clique e eu fico preso nesta visão de túnel do que eu espero que seja uma “missão”. 

Vai ser intenso, cheio de ação e sempre terá explosões – de preferência comigo 

voando em uma espaçonave incrível, algo parecido com o Jornada das Estrelas, 

enquanto uma trilha composta por John Williams toca triunfalmente ao fundo. 

 

Em qual missão você está? 

A verdade é que isso nunca é realmente o que nossa "missão" parece. Cada um de 

nós está em uma missão própria. Sua missão pode ser caminhar pela escola, 

tentando manter 

certas notas ou notas para que você possa finalmente conseguir um bom trabalho. 

Sua missão pode ser certificar-se de que você não acabará vivendo a vida inteira, 

em emprego, e emprego. Sua missão pode ser conseguir algum dinheiro no banco, 

um bom carro e possivelmente uma adorável senhora ou cavalheiro bonito para 

compartilhar tudo isso. Eu vejo essas missões diferentes em que todos, e estão 

vagando aqui e ali.  

 

Sentindo-se como se houvesse algo lá fora que finalmente faria sua missão parecer 

proposital. Muitas vezes eu me sinto querendo gritar para eles: "Pare! Essa missão de 

dinheiro não vai te satisfazer! Eu conheço uma missão melhor e que realmente tem 

propósito!". 
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Minha imaginação muitas vezes me leva embora e me vejo de pé, agitando os 

braços, gritando isso para o mundo. Ele cai em ouvidos surdos embora. . . O silêncio 

segue. Nada parece se registrar, como se eu estivesse de pé no espaço novamente 

gritando ao 

longe. No entanto, desta vez não há explosões, nem um refrão empolgante. Há 

apenas um mar de pessoas flutuando entre as estrelas. As pessoas que não 

conseguem ouvir os gritos que saem do meu coração até a testa estão cheias de suor, 

e lágrimas escorrem pelo meu rosto.  

 

Tudo parece perdido, eles não veem a missão, o navio esperando por uma grande 

aventura. Eles veem apenas o que atrai seus corações e olhos. 

 

O chamado da missão 

Você já se sentiu assim? Como você ouviu o verdadeiro chamado da missão e, como 

eu, você se levanta e grita, esperando chamar a atenção dos outros? Em Atos 1: 8, 

os discípulos foram informados por Jesus: Mas você receberá poder quando o 

Espírito Santo vier sobre você.  

 

Cada um de vocês tem uma missão, que é muito mais empolgante do que qualquer 

sequência de ação de filme que eu possa imaginar. Nós somos todos, parte de como 

vemos, ouvimos e respondemos ao chamado de Cristo. É como se fôssemos 

imediatamente amarrados e prontos para a viagem!  

 

A música começa e nossa aventura está em andamento. Qual é a nossa missão? É 

se juntar à missão de Cristo! 1 Timóteo 1:15 nos dá uma breve informação sobre a 

missão de Jesus: Aqui está um ditado confiável que merece plena aceitação: Cristo 

Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores - dos quais eu sou o pior.  
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Participe de sua missão: salve o mundo! 

Uma missão com propósito, pessoas a serem resgatadas, crianças órfãs para serem 

cuidadas, viúvas a serem consoladas, pessoas famintas a serem alimentadas, 

esperança pelo desesperado amor aos não amados e trazer luz para as trevas. O 

perigo será abundante, a morte é quase certa, mas o medo não o levará. 

 

AQUI ESTÁ A SUA MISSÃO, SE VOCÊ DECIDIR ACEITÁ-LA  

Seja um exemplo brilhante de quem é Jesus Cristo. Brilhe no mundo com seu amor, 

misericórdia, graça e esperança. Vá dizer àqueles que você conhece quem é Cristo, 

o que ele fez por você e como eles podem participar da missão também. 

 

Os resultados dessa missão muitas vezes passam pela sua cabeça e começa a pensar 

fugir ela. Parece estar chamando a atenção das massas de pessoas flutuando na sua 

frente. Quando a alegria enche seu coração, você sente que não é sua voz que 

chamou sua atenção, mas uma luz que parece estar brilhando através da escuridão, 

guiando lentamente as pessoas em direção a ela. 

 

Agora que eles viram, é hora deles ouvirem sobre essa luz. É hora de eles se juntarem 

à missão.  
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COMO ACEITAR A SUA MISSÃO DIÁRIA 

Aceite o chamado de Deus como um convite pessoal para segui-Lo. Uma pessoa 

não pode servir para Deus, a menos que ele primeiro estabeleça Deus como 

prioridade. 

 

Isto tem um duplo significado para nós: abraçamos o presente de Deus da vida 

eterna através da fé em Seu Filho Jesus Cristo e Sua obra na cruz, e acreditamos 

que Jesus é o 

único caminho para o céu. Aceitar o chamado para confiar em nosso Senhor e 

Salvador para sempre significa um compromisso e uma responsabilidade que se 

mantêm na eternidade.  

 

Às vezes, em nossa miséria, nos esquecemos de que Deus está conosco. Culpa e 

vergonha nos mandam correndo para se esconder, assim como Adão e Eva fizeram 

quando pecaram.  

 

Mas sempre há segurança porque nossa aceitação vem com amor incondicional. Nós 

humildemente pedimos perdão e nos concentramos na obediência. Nós nos 

esforçamos para viver nossas vidas como queremos ser tratados com amor e 

respeito. Nossa vida não é fácil, e a família e os amigos que nos ridicularizaram por 

nossa fé agora soam como um coro de pessimistas em nosso compromisso de 

aprender o ofício de servir. 

 

Você não está sozinho. O Criador e Autor da Bíblia está com você. Nós 

reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador que não vai nos abandonar em 

tempos de crise. Nós adotamos os caminhos de Deus como nossos. Nós aderimos 

às Escrituras como nosso manual de vida. Nós ajustamos nosso pensamento ao 

caminho de nosso Deus e Salvador.  
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Uma Oração - Pai Celestial, aceito o que Jesus fez na cruz por meus pecados. Ajude-

me a viver como o Senhor me propôs. Obrigado por me amar.  

 

 

14 VERSÍCULOS DA BÍBLIA SOBRE O CHAMADO 

1. Tu não me escolheste, mas escolhi-te e designei-te para ires e dares fruto - 

fruto que durará - e para que tudo quanto pedirdes em meu nome o Pai te 

dê. (João 15:16) 

 

2. E sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o 

amam, que foram chamados segundo o seu propósito. (Romanos 8:28). 

 

3. Aquele que te chama é fiel, e ele fará isso. (1 Tessalonicenses 5:24).  

 

4. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as coisas desprezadas - e as 

coisas que não são - para anular as coisas que são, para que ninguém se 

glorie diante dele. (1 Coríntios 1: 28-29).  

 

5. Eu prossigo em direção ao objetivo de ganhar o prêmio para o qual Deus me 

chamou para o céu em Cristo Jesus. (Filipenses 3:14).  

 

6. Ele te chamou para isso através do nosso evangelho, para que você possa 

compartilhar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. (2 Tessalonicenses 2:14).  

 

7. Para isso você foi chamado, porque Cristo sofreu por você, deixando-lhe um 

exemplo, que você deve seguir em seus passos. (1 Pedro 2:21).  

 

8. Ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa - não por causa de 

qualquer coisa que tenhamos feito, mas por causa de seu próprio propósito 
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e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus antes do começo dos tempos. 

(2 Timóteo 1: 9).  

 

9. Há um corpo e um Espírito, assim como você foi chamado para uma 

esperança quando foi chamado. (Efésios 4: 4).  

 

10. Mas assim como aquele que te chamou é santo, seja santo em tudo que 

fazes; porque está escrito: "Seja santo, porque eu sou santo”. (1Pedro 1: 15-

16).  

 

11. Não retribua o mal com o mal ou insulte com insulto. Pelo contrário, retribui 

o mal com benção, porque para isso foste chamado para que possas herdar 

uma bênção. (1 Pedro 3: 9).  

 

12. Eu me revelei para aqueles que não me pediram; Eu fui encontrado por 

aqueles que não me procuraram. Para uma nação que não chamou meu 

nome, eu disse: 'Aqui estou eu, aqui estou eu'.  (Isaías 65: 1)  

 

13. Deus é fiel, que te chamou para a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo 

nosso Senhor. (1 Coríntios 1: 9). 

 

14. Pedro respondeu: “Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em 

nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. E você receberá o 

dom do Espírito Santo”. (Atos 2:38) 
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O chamado de Deus aos jovens: cumpra o que Ele quer para sua vida! 

O chamado de Deus aos jovens significa que o Senhor incluiu a juventude na 

expansão do seu Reino aqui na terra. Mas antes de falarmos exatamente sobre 

a vocação dos jovens, quero pensar um pouco sobre o que é a juventude. De certa 

forma, podemos dizer que a juventude é um fenômeno muito recente na sociedade.  

Por muitos séculos, pessoas na faixa etária que chamamos de juventude – entre 18 

a 39 anos – assumiam muitas responsabilidades do mundo adulto. Antes, se casava 

muito cedo e as tarefas domésticas e profissionais eram muito maiores. Por isso, 

podemos dizer que a juventude ainda era mais curta.  

Só você conversar com alguém acima de 60 anos, a pessoa vai confirmar tudo isso 

que afirmei acima! Com a pós-modernidade, o aumento da produção tecnológica, 

o aumento do individualismo e hedonismo, o lazer e o entretenimento se 

transformaram em indústria.  

O lazer ocupou um espaço importante na vida do jovem, o que, a princípio, não é 

uma coisa negativa, mas tem se tornado com o passar dos anos. A grande 

valorização do lazer transformou a responsabilidade como uma necessidade menor. 

E a impressão que o mundo tem passado é que o jovem precisa se expor ao máximo 

a toda sensação de prazer e que as responsabilidades tornam a vida entediante. 

O jovem cristão 

As igrejas cada vez mais têm investido em programas para jovens com ênfase 

extrema no lazer. Vou repetir, meu irmão ou irmã: não há nada de errado no 

lazer. Deus nos criou pra desfrutar a vida! Em Eclesiastes 11:9 diz “Alegra-te, jovem, 

na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade (…) 

Ou seja, se divertir é uma benção que Deus nos deu e devemos nos desfrutar 

disso. Porém, quando a alegria no lazer torna-se um fim em si mesmo, precisamos 

investigar: HÁ ALGO ERRADO! E quando olhamos esse fenômeno à luz da Bíblia, 

percebemos o quanto estamos distantes do padrão de vida que Deus nos chama a 

ter.  

Portanto, o lazer e as programações que visam o divertimento precisam ter um 

espaço menor na vida do jovem cristão, apenas complementando o tempo gasto 
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com o desenvolvimento espiritual. Acima de tudo, o compromisso do jovem precisa 

ser a edificação na Palavra de Deus, para que o conhecimento do Senhor seja o 

centro de sua vida. 

Mas podemos ir além. Quero trazer aqui pra você alguns elementos sobre o jovem e 

sua responsabilidade como cristão. 

O chamado de Deus: Negue-se a si mesmo 

O chamado de Deus envolve segui-lo e, para isto, devemos negar a nós mesmos. “E 

dizia a todos: Se alguém quer vir após Mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia 

a sua cruz, e siga-Me.“ (Lc. 9.23). Muitos se impressionavam com a mensagem de 

Jesus e com sua exposição da Palavra de Deus. 

Principalmente em relação aos milagres. E assim, as pessoas diziam querer segui-lo, 

mas simplesmente não queriam abrir mão dos seus interesses. Vejam o texto a 

seguir: 

“Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: “Eu te 

seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: “As raposas têm suas 

tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde 

repousar a cabeça”. (Lucas 9:57-58). 

Então, o que isso significa? Como cristãos, recebemos o chamado de Deus, que 

disse: “negue a si mesmo, toma sua cruz e siga-me”. 

Entendemos esse chamado. Por isso somos cristãos. Aceitamos a mensagem do 

evangelho. Cremos no poder de reconciliação que veio por meio da cruz e decidimos 

então segui-lo.   

Porém, nos vemos diante de muitas situações que aparecem como fumaça em nossa 

frente, e nos impedem de ver com clareza essa realidade de seguir a Jesus. Afinal, 

somos jovens! A vida é extremamente curta e aproveitá-la ao máximo parece a 

melhor solução.  

Jesus me chama a segui-lo, mas não dá pra fazer isso vivendo minha própria vida? 

Então… o chamado de Jesus exige algo de nós. Sim, somos salvos pela graça e isso 

nos basta. É evidente. Mas ao entendermos o chamado de Jesus, precisamos andar 
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em seus caminhos. E isso exige de nós responsabilidade. O que seria essa 

responsabilidade? 

O entendimento que o chamado de Cristo é relacional.  

Jesus não chamou apenas você e eu para o seu reino, mas sim um POVO. O 

chamado relacional significa que devemos praticar o amor de Deus. E a maior 

evidência de que vivemos o amor de Deus é amando nosso próximo.  

Quando Jesus nos chama e exige que neguemos a nós mesmos, devemos assumir o 

papel de embaixadores do reino nesse mundo, amando nosso próximo e vivendo 

em comunhão. Isso é um desafio enorme nos dias de hoje, uma vez que o lazer e a 

busca pelo prazer têm trazido o individualismo ao extremo.  

E o chamado de Jesus contrasta com isso: “Um novo mandamento vos dou: que 

vos ameis uns aos outros; assim como Eu vos amei; que dessa mesma maneira 

tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho todos reconhecerão 

que sois meus discípulos: se tiverdes amor uns pelos outros.” (João 13: 34-35) 

Da mesma forma, o chamado de Deus aos jovens envolve a comunhão dos irmãos 

no fortalecimento da fé da igreja como um todo. Em 1 Pedro 5:9, diz assim: 

Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em 

todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 

Na passagem acima, o apóstolo Pedro convocam os jovens a resistirem o diabo, 

permanecendo firmes na fé. Como complemento, a mensagem do reino não foi 

dada apenas individualmente a cada irmão, mas existem MUITOS que estão 

passando pelas mesmas provas. 

Portanto, o chamado de Deus ao jovem tem um significado comunitário. O Senhor 

vos chama a viverem em comunidade, para que juntamente com outros jovens 

cristãos, possam resistir o maligno e espalhar a boa semente do evangelho! 

O entendimento que o chamado de Cristo me convoca à ação. Ao ouvir de Jesus a 

necessidade  
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Quando um doutor da lei perguntou a Jesus “quem era o seu próximo que deveria 

ser amado”, Jesus contou-lhe a parábola do bom samaritano. Lc 10:25-37. O amor 

é essencialmente prático. Nossa ação no mundo requer de nós atitudes condizentes 

a esse chamado de Deus.  

E quando olhamos nossa vida diante dessa realidade, vemos um grande contraste? 

Qual o espaço que o chamado de Jesus tem tomado em nossa vida? Eu realmente 

tenho assumido minhas responsabilidades no reino de Deus, ou minhas 

preocupações estão resumidas ao meu próprio interesse? 
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SOU CHAMADO PARA SERVIR 

A maior honra que podemos ter, é servir ao Senhor. O serviço está ligado a uma 

atitude prática da vida cristã. 

Servo = Escravo 

Servo não é um título que se ganha, mas sim um estilo de vida de entrega total como 

Jesus ensinou (Mt 20:28). 

Temos que sentir em nosso coração uma urgência em relação ao mundo sobre as 

notícias da salvação que há em Cristo Jesus, para então, levarmos as boas novas 

para aqueles que ainda não o conhecem. Nossa oração deve ser: "Senhor, usa-me 

para tua glória e para edificação do teu reino". Esse desejo deve nos "consumir" 

todos os dias. Deve ser o clamor do nosso coração. 

Algo que precisamos saber é que, em diferentes proporções, Deus chamou a TODAS 

as pessoas para o serviço em sua obra. No entanto, muitas vezes a nossa falta de 

conhecimento e limitação pessoal faz que nos sintamos impossibilitados de nos 

envolvermos na obra do Senhor. Deus quer nos usar! Vamos nos colocar à sua 

disposição para que Ele nos use nesses dias! Estamos dispostos à servir ao Senhor 

na sua obra? 

Observemos agora, três classes de serviço: 

1. SERVIÇO POR AMOR 

Quando sentimos o amor de Deus em relação a nós, a nossa resposta natural é: 

"Senhor, te servirei". Está resposta acontece quando uma pessoa recebe amor 

incondicional, e seu desejo é retribuir à quem lhe mostrou este amor. Existe uma 

frase que expressa esta atitude da seguinte maneira: "É possível dar sem amar, mas 

é impossível amar sem dar". 

 

A principal razão pela qual desejamos servir ao Senhor se resume nesta frase: 

"Queremos servi-Lo porque o amamos". Em II Coríntios 5:14, Paulo diz: "O amor de 

Cristo nos constrange". Paulo disse que se sentia obrigado, forçado, a contar as boas 
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novas de Jesus por causa do amor que ele tinha recebido do Senhor. Em Romanos 

1:14, Paulo diz: "Sou devedor". Ele se via como um devedor de amor. Ele reconhecia 

que tudo que Deus havia feito por nós através de Jesus era por amor (João 3:16). 

Quando sentimos o amor de Deus sendo derramado na nossa vida, o nosso desejo 

natural é dar a ele alguma coisa em troca. Porém, reconhecemos que tudo o que 

podemos dar é pouco em relação ao que ele nos deu, entretanto devemos oferecer 

o melhor de nós. O que de melhor poderíamos oferecer à Deus? Nossa vida, nossos 

talentos, nosso tempo, nossas energias e capacidades. 

"Senhor, em que posso te servir?". Esse deve ser o clamor do nosso coração. As 

pessoas que nunca fizeram esta pergunta, obviamente precisam ter uma experiência 

mais profunda com Deus, ou então quem sabe, esteja faltando o "fogo do amor" em 

seu coração. Toda pessoa quando está apaixonada se preocupa em saber qual é a 

melhor maneira se servir o seu amado, assim deve ser a nossa atitude para com 

Deus. 

No livro de Êxodo 21, fala sobre as leis em relação aos servos. Nos versículos 5 e 6, 

falam do servo que depois de servir o seu senhor por seis anos e no sétimo obter a 

liberdade, decide ficar definitivamente com o seu senhor porque o amava, não por 

compromisso, nem por melhor pagamento, mas sim por amor ao seu senhor. 

Ele não queria viver em outra casa, e nem servir a outro senhor. A partir de então, 

era feito uma marca em sua orelha (do servo) que o identificava como um escravo 

por amor perante todos. Com certeza, este escravo era grato com o tratamento que 

recebia do seu senhor. No sentido mais literal, ele daria a própria vida pelo seu 

senhor. Era um escravo por amor. 

Esta deveria ser a nossa resposta em relação ao nosso Senhor amoroso, bondoso e 

misericordioso! Ele entregou seu filho para morrer por nós, derramando seu sangue, 

perdoando nossos pecados, dando-nos salvação eterna e vida abundante. Também 

nos trouxe cura e libertação dando-nos forças renovadas para seguirmos adiante. A 

pergunta que deveríamos fazer é esta: “Como não servir a Deus?. É impossível! 

Tenho que servi-Lo! Seu amor me constrange, me força a servi-Lo, e faço por amor".  
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Então o que poderíamos renunciar para servir a Deus? Nossos gostos pessoais, nosso 

lugar cômodo, nossas horas de sono, nossos passeios, horas de lazer e outras coisas 

que não são nossas obrigações diárias (não podemos confundir atividades - passeios, 

jogos, etc., com nossas obrigações diárias - trabalho, escola, etc.). 

2. SERVIÇO POR PRIVILÉGIO 

É um privilégio poder servir a Deus! Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, 

mostrar seus planos e projetos, e usar a nossa vida. Que privilégio! Existem muitas 

pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas perguntando a si mesmas se 

foram chamadas para servir ou não. TODOS nós devemos nos envolver neste 

serviço. TODOS nós fomos chamados para servir! 

Temos o privilégio de servir a Deus no ministério de música e de termos recebido 

d'Ele este dom. Não merecemos ocupar este lugar, mas Deus está nos dando a 

oportunidade de servi-Lo (II Tm. 1: 9). Portanto, não devemos desperdiçar, mas sim 

nos dedicarmos da melhor maneira possível dando o melhor de nós. 

3. SERVIÇO COM RESPONSABILIDADE 

Temos uma grande responsabilidade em nossas mãos. Deus nos chama para sermos 

restauradores de brechas (Is. 58: 6-12). É o nosso principal desafio! Em II Crônicas 

29:11, diz que não devemos ser negligentes com as coisas que Deus tem deixado 

em nossa responsabilidade. Deus tem um projeto. Qual é este projeto? Salvar o 

mundo (Jo 3:16). 

Portanto, o nosso compromisso, e a nossa responsabilidade deve ser: alcançar 

aqueles que não conhecem a Jesus. Deus tem confiado a nós esta responsabilidade, 

então, devemos nos preparar para realizarmos com excelência a obra de Deus. É 

importante saber que os dons que recebemos não são para nós, mas sim para as 

pessoas (I Pe. 4:10), serve para abençoarmos as pessoas. 

REFLEXÃO 

1- Temos servido por amor? 

2- Qual tem sido o nosso nível de entrega neste serviço? 
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3- Quando Deus derrama o seu amor sobre nós, naturalmente queremos retribuir da 

melhor forma possível. Será que temos oferecido o melhor de nós? Nossa vida? 

Nosso tempo? Nosso serviço a Deus? 

4- Temos valorizado os dons e talentos que Ele nos deu? 

5- Será que temos consciência de que somos muito privilegiados em servir ao 

Senhor? 

6- O que tem sido prioridade para nós nestes dias: as nossas atividades, ou o nosso 

serviço a Deus? 

7- Temos renunciado coisas da nossa vida para servir a Deus? 

8- Temos tido o sentimento de compaixão em relação aqueles que não conhecem 

Jesus? 
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7 Grandes Jovens da Bíblia 

Estudos simples, do caráter de sete jovens da Bíblia, 

servirão para ilustrar como aqueles moços e moças 

enfrentaram e resolveram os mesmos problemas 

que nossa mocidade enfrenta hoje, como eles 

enfrentaram aqueles problemas com a fé em D’us e 

coragem para viver por aquela fé. 

 

01 – JOSÉ 

Quem era José? O livro de Gênesis devota quase trinta por cento dos seus capítulos 

à vida de José, filho de Jacó. A sua vida foi incomum, pois ele foi vendido para a 

escravidão no Egito quando tinha dezessete anos, e naquele país ele passou os treze 

anos seguintes como escravo e na prisão. Tinha apenas trinta anos de idade quando 

tornou-se governador da maior civilização daquela época. Ali, em terra estranha, 

casou-se com mulher estrangeira, e viveu e reinou no Egito durante oitenta anos. - 

José era o filho favorito de Raquel, esposa favorita de Jacó. Este lhe deu uma capa 

de muitas cores, que indicava para os outros irmãos que Jacó pretendia dar-lhe a 

primogenitura. Hoje em dia diríamos: “Ele nasceu com uma colher de ouro na 

boca”. Teria riquezas que haveria de herdar, posição e benção; contudo, não foi 

este o plano de Deus para a sua vida. Leia como Deus permitiu que todas estas 

coisas ruíssem por terra, e grande humilhação se abatesse sobre ele durante trinta 

anos, enquanto preparava-o para coisas maiores. 

  

Como era a vida na época de José? Jacó e seus filhos eram pastores. Cuidavam de 

seus rebanhos, criavam suas famílias, e geralmente procuravam servir a Deus. Com 

a idade de dezessete anos, José foi introduzido ao Egito, que era culturalmente 

muito mais desenvolvido que Canaã. Sabe-se que toda a arte e ciência da Grécia 

foram copiadas do Egito. Todavia, a liberdade e os direitos humanos estavam no 

mais baixo nível. A vida humana tinha pouco valor. A escravidão florescia a todo o 

vigor. 
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Que problemas semelhantes aos nossos José enfrentou? José não foi compreendido 

pela sua família, era invejado e odiado por seus irmãos. A sua juventude não podia 

ser suave, em tais circunstâncias. Não lhe foi fácil ser repentinamente degradado da 

posição de filho preferido de Jacó, para ser escravo na casa de Potifar, no Egito. Ele 

foi colocado em posição dificílima. Foi sujeito à tentação da esposa do seu senhor. 

Hoje em dia, parece que essa tentação é muito pouco diferente. Quando ele foi 

elevado repentinamente da prisão para o trono, enfrentou a tentação do orgulho e 

da arrogância, que uma prosperidade assim, súbita, propicia. Mais tarde, ele teve 

todas as oportunidades de vingar-se dos seus irmãos por causa da traição que eles 

lhe haviam feito, quando menino. Todas estas tentações e problemas têm derrotado 

muitos homens, e ainda estão fazendo com que muitos não cumpram a vontade de 

Deus para as suas vidas, hoje em dia. 

  

Como foi que José resolveu os seus problemas? José tinha fé e dependência básica 

de Deus (Gênesis 39:4-8; 50:19, 20), que o mantiveram fiel em meio a todas estas 

circunstâncias e problemas. Quando você lê acerca do perdão que ele concedeu 

aos seus irmãos, da sua fidelidade em face à adversidade, lembre-se de que foi a 

sua fé robusta em Deus que fez dele um homem fiel. 

 

A vida e as oportunidades de José foram maiores ou menores do que as nossas? A 

vida era mais simples naquela época do que agora, mas era mais primitiva e incerta 

em outros sentidos. São as épocas e circunstâncias que colocam diante de nós 

grandes oportunidades, pois é Deus que nos dá a oportunidade de realizar grandes 

feitos em nossas vidas? No caso de José, Deus o ajudou e lhe deu o lugar. Para nós 

também, Deus é o único que exalta o humilde coração que confia, e abate o 

orgulhoso e ímpio. Hoje em dia, temos uma oportunidade ainda maior que José, 

para andar com Deus, pois Ele está derramando do Seu Espírito mais amplamente, 

nestes dias. 

 

Leitura designada: Gênesis, capítulos 37 a 50. 
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Esboço da Vida de José 

1. Seus pais - Gênesis29:31; 30:1, 22-24. 

2. Suas primeiras relações familiares, suas revelações e sonhos – Gênesis37:1- 22. 

3. Vendido como escravo – Gênesis37:23-36. 

4. Escravatura e prisão – Gênesis39 e 40. 

5. Libertado e exaltado – Gênesis41. 

6. Perdão semelhante ao de Cristo - Gênesis42 a 50. 

7. Os seus ossos levados para Canaã quatrocentos anos mais tarde – Gênesis50:24-

26; Êxodo 13:19. 

 

Perguntas para Estudo e Discussão 

1. Em Gênesis capítulo 37, note os problemas que a parcialidade paterna suscita 

em uma família. Se um pai (ou mãe) é parcial em benefício de um dos filhos, que 

problemas isto suscita? 

2. Descreva como José tornou o mal com o bem. 

3. A família de José o compreendia quando ele era menino e recebia sonhos de 

Deus? Como podemos entender melhor os membros de nossa família? 

4. Que fez José quando tentado a pecar, pela esposa de seu senhor? Há ocasiões 

em que fugir é melhor do que lutar? 

5. Você acha que Deus preparou tempos difíceis na mocidade de José, afim de 

prepará-lo para as grandes bênçãos do futuro? 

6. Se José não tivesse sido vendido para o Egito, mas se lhe fosse permitido 

continuar como filho mimado e favorito de Jacó, é possível que a predileção de 

Jacó tivesse destruído o seu caráter de maneira mais eficiente do que as 

adversidades que ele enfrentou? 

 

Grandes Temas da Vida de José 

Pagar o mal com o bem. 

Como enfrentar da Tentação. 

O valor das Dificuldades. 
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Versículos para decorar: Gênesis 39:4,5,7,8,; 50: 19-20; 50: 24-26, Êxodo 13:19. 
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02 – SAMUEL 

Quem era Samuel? Mais de mil anos antes do nascimento de Cristo, um jovem 

cresceu como auxiliar de um idoso sacerdote, no Tabernáculo de Israel. Embora a 

vida no Tabernáculo fosse tão corrupta quanto em todo o resto da nação, aquele 

jovem, Samuel, aprendeu a conhecer a voz de Deus na sua mocidade, e andou 

irrepreensivelmente em toda a sua vida, a ponto de chegar a ser um pioneiro 

espiritual. Ele fundou a linhagem de profetas que iriam tornar-se a única voz 

verdadeira de Deus para a nação, na perspectiva dos séculos futuros. A corrupção 

moral que ele testemunhou até na casa de Deus, jamais maculou a sua vida. A 

maior parte da vida ele serviu tanto como sacerdote quanto juiz. Foi o último dos 

grandes juízes. Chamavam-no juiz itinerante, pois ele fazia um circuito em Betel, 

Gilgal, Mizpá e Ramá, administrando justiça. Ele preencheu um cargo político na 

maior parte da vida, sem uma única mancha em sua carreira. Sob sua direção como 

profeta, formou-se a monarquia, e ele ungiu os primeiros dois reis de Israel, Saul e 

Davi. 

 

Como era a vida na época de Samuel? As escrituras registraram que na época dos 

Juízes “cada um fazia o que achava mais reto”. Ocasionalmente, subvertida a 

opressão causada por uma nação vizinha, e levava o povo de volta à adoração do 

Senhor. Geralmente, durante esses períodos, prevaleciam anarquia, iniqüidade e 

imoralidade de toda espécie. Eram períodos violentos de transição em toda a nação. 

Condições que produziam facilmente os homens mais malignos. Porém, dessa era 

confusa e degenerada, emergiu Samuel, homem íntegro, que andou diante do 

Senhor como Seu profeta, durante toda a sua vida. 

 

Que problemas semelhantes aos nossos Samuel enfrentou? Os tempos eram 

perigosos por causa de frequentes guerras. Naquela época, como hoje, a ameaça 

de guerra era como nuvem negra que estava sempre suspensa sobre a nação 

civilização, como nos tempos de Samuel. A tendência de se conformar com o curso 
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dos eventos afetou até os sacerdotes. Naquela época, como agora, era difícil 

recusar-se a se conformar e “seguir a multidão em fazer o mal.” 

 

Como foi que Samuel resolveu os seus problemas? Samuel significa “Pedido a 

Deus”, pois a sua mãe Ana era estéril quando pedira um filho a Deus. Com uma 

mãe que orava, Samuel parecia destinado a ser um homem de oração durante toda 

a sua vida. Quando os filhos de Eli eram imorais e cobiçosos no Tabernáculo, 

Samuel estava aprendendo a voz de Deus, e continuou a ser um homem poderoso 

em oração durante todos os seus anos. Veja I Samuel capítulos 7, 8 e 12:14-23. 

Embora ele tivesse nascido para o sacerdócio e fosse de família levítica (I Crônicas 

6:33-38). É conhecido melhor como o “profeta de oração”. Todos os problemas, 

então como agora, têm solução diante do trono de Deus. 

  

A vida e as oportunidades de Samuel foram maiores ou menores do que as 

nossas? O que é que você acha? É difícil responder com segurança. Samuel viveu 

como jovem em tempos quando a palavra do Senhor era rara (I Samuel 3:1). A 

vida naquela época não corria no ritmo de hoje em dia, pois Canaã ainda era uma 

nação agrícola e pastoril. Se as suas oportunidades de cultura eram menores do que 

as nossas, ele deve ser recomendado por tê-las aproveitado para aprender dos rolos 

antigos, e ter-se tornado um juiz tão fiel. As comunicações e os transportes daquela 

época e de hoje, são dois mundos diferentes, mas lembre-se de que as cidades da 

época de Samuel (Silo, Betel, Ramá, Jerusalém, Gibea), estavam a uma distância 

média de apenas oito a dez quilômetros uma da outra. O seu mundo era menor. 

   

Leitura designada: Samuel 1 a 16; 19:18-24: 25:1; 28. 

 

Esboço da Vida de Samuel 

1. Ele nasceu em resposta à oração – I Samuel 1. 

2. Ele cresceu no Tabernáculo, e foi chamado por Deus ainda menino – I Samuel 2 

e 3. 
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3. Através de suas orações, os filisteus foram derrotados – I Samuel cap. 4 a 7. 

4. Ele ungiu o primeiro rei – Saul – I Samuel 8 a 10. 

5. Ele pronunciou julgamento sobre Saul. I Samuel cap. l1 a 15. 

6. Ele ungiu a Davi como o segundo rei de Israel – I Samuel 16. 

7. A poderosa escola de profetas de Samuel – I Samuel 19:18-24. 

8. A morte de Samuel – I Samuel 25:1. 

Perguntas para Estudo e Discussão 

1. Quanto você acha que Samuel devia à sua mãe, Ana? 

2. A influência e a experiência do menino Samuel no Tabernáculo foram sempre 

elevadas e boa? 

3. Apresente tantos incidentes de oração na vida de Samuel, quanto puder. Discuta- 

os. 

4. O que é um “vidente”? 

5. Os profetas são mencionados muitas vezes na Bíblia, antes de Samuel? 

 

Grandes Temas da Vida de Samuel 

O perigo de Indulgência Paterna - I Samuel 2; 8:1-105. 

Obediência Completa - I Samuel capítulo 15. 

Oração na Vida de Samuel – I Samuel 7:5-8; 8:6; 12:17 e 15:1; Salmo 99:6; 

Jeremias 15:1; 

Hebreus 11:32-40 

Samuel – Fiel a Deus em Tempos Maus. 

 

Versículos para Decorar: I Samuel 1:27-28, 2:35; 12:23-24; 15: 22 e 16:7. 
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03 – DAVI 

Quem era Davi? Aproximadamente três mil anos atrás, um moço tornou-se rei de 

seu povo, com a idade de trinta e três anos. Ele já havia enfrentado grandes perigos 

e adversidades, tendo lutado com leões e ursos quando era pastor de ovelhas, e 

tendo derrotado um gigante filisteu que tinha 2,70 metros de altura, depois do que 

vivera vários anos como fugitivo e marginal por causa da inveja do seu rei. Esse 

moço, Davi, ainda bem jovem já era compositor, músico, guerreiro e estrategista 

militar. Mais tarde, ele iria governar as doze tribos de Israel durante quarenta anos, 

e expandir o seu reino do Rio Eufrates até às fronteiras do Egito. Reconhecido como 

o maior rei da história de Israel, ele também é chamado “o doce cantor de Israel”, 

e nas Escrituras, é chamado profeta de Deus. Acima de todas estas coisas, ele era 

um homem profundamente espiritual, chamado por Deus, e homem segundo o Seu 

coração. Ele era intensamente humano, e exibia a ampla gama de expressões 

morais de que o coração humano é capaz. Ele alcançou as alturas e chegou às 

profundidades. Davi significa “amado”; era homem belo, embora de pequena 

estatura; forte, corajoso e prudente no falar. 

  

Como era a vida na época de Davi? Tanto nacional como religiosamente, os tempos 

eram caóticos. Davi teve pleno contato com a época violenta em que vivia. Lutou 

com animais selvagens no deserto, enquanto, na qualidade de rapazote, cuidava 

das ovelhas; lutou nos exércitos de Israel como jovem, e esquivou-se da perseguição 

do rei invejoso, que deseja matá-lo. Como fugitivo nas montanhas, ele aprendeu a 

manejar os homens, e tornou-se um líder. A vida era cheia de perigos, e os homens 

expressavam as suas emoções de maneira primitiva e às vezes violenta. Não 

obstante, houve maravilhosa revelação e comunhão com Deus na vida de Davi e 

de Samuel, seu contemporâneo. 

 

Que problemas semelhantes aos nossos Davi enfrentou? Davi foi ungido para ser o 

Rei de Israel, quando não passava de um garoto, mas muitos anos se passaram 

antes que ele se tornasse rei. É difícil os jovens enfrentarem adiamentos e revezes. 
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Porém, muitas vezes, decepções e lutas também são o nosso quinhão. Davi 

enfrentou estas coisas, e nós também as enfrentamos. Ele constantemente enfrentou 

um inimigo que era maior que o Golias, que matou quando moço. Esse inimigo era 

a sua própria natureza carnal. Muitas vezes é difícil fugir “das paixões da mocidade”. 

 

Como foi que Davi resolveu os seus problemas? Muitas vezes Davi buscava o 

Senhor em oração e louvor, quer estivesse enfrentando inimigos, concupiscência ou 

culpa, quer tivesse problemas para os quais não podia encontrar solução. Em 

momentos de desânimo, está escrito que “Davi fortaleceu-se no Senhor”. Quando 

lemos os Salmos, muitos dos quais foram escritos por Davi, estamos lendo as 

orações e louvores de homens que não eram capazes de encontrar escape, nem 

solução, nem forças, exceto no Senhor. 

 

A vida e as oportunidades de Davi foram maiores ou menores do que as 

nossas? Quando uma nação está erguendo-se, ou caindo, apresentam-se as grandes 

oportunidades de fama, riqueza e grandeza. É a hora de crise quem exige um 

Tiradentes, ou D. Pedro I. Tempos de crise, que tais testemunharam o aparecimento 

dos profetas do Antigo Testamento. Em uma hora de necessidade assim, surgiu 

Davi. Não é verdade que hoje nós também estamos vivendo em uma época de crise 

e de transformação para toda a civilização? Quem pode dizer que esta época não é 

ainda mais desafiadora do que o tempo em que Davi viveu? 

 

Leitura designada: I Samuel, capítulo 16 até o fim do livro. II Samuel, todo o livro. 

I Reis 1:1; 2:12. Note que I Crônicas capítulos 10 a 22, e 28 e 29 também tratam 

da vida de Davi, com algumas poucas variações. 

 

Esboço da Vida de Davi 

1. O jovem Davi foi ungido Rei – I Samuel, capítulo 16. 

2. O jovem Davi matou Golias – I Samuel, capítulo 17. 

3. A inveja de Saul e o amor de Jônatas – I Samuel, capítulos 18 a 20. 
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4. Davi foi fugitivo até a morte de Saul – I Samuel 21-31. 

5. Davi foi feito Rei – II Samuel, capítulos 1 a 7. 

6. Davi edificou e expandiu o reino – II Samuel 8-10. 

7. Davi e Bate–Seba – II Samuel, capítulos 11 e 12. 

8. Os problemas de Davi – II Samuel, capítulos 13 a 21. 

9. Os últimos cânticos de Davi – II Samuel, capítulos 22 e 23. 

10. Instruções finais e morte de Davi – I Reis 1:1; 2:10-12. 

 

Perguntas para Estudo e Discussão 

1. O que mais o impressionou na vida de Davi? 

2. Que lições lhe pareceram mais importantes? 

3. Discuta a versatilidade dos talentos e das façanhas de Davi. 

4. Para você, qual é a fase mais importante da vida dele: Davi como guerreiro, 

músico, rei ou profeta? 

5. Você pode indicar como Davi colheu, em seus próprios filhos, o pecado cometido 

com Bate-Seba? 

6. Como você resume o aspecto espiritual de Davi? 

7. Por que lhe foi negado o grande desejo de edificar um templo para Deus? 

 

Grandes Temas da Vida de Davi 

Inveja – do exemplo da inveja que Saul tinha de Davi. 

Seja um Amigo Verdadeiro – Davi e Jônatas – I Samuel, capítulo 14; 18:1-5; 19:1-

7; capítulo 20; 31:2; II Samuel 1:17-27. 

Perdão – Mefibosete – II Samuel, capítulo 9. 

Você não pode esconder o Pecado – II Samuel, capítulos 11 e 12. 

O último Salmo de Agradecimento de Davi, suas Últimas Instruções e Última Oração 

– II 

Samuel, capítulos 22 e 23; I Crônicas 29:10-19. 

 

Versículos pra Decorar: I Samuel 16:7; 17:45; 22:2-4, 17-20 e 26-27. 
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04 – ESTER 

Quem era Ester? Ester era uma bela órfã judia, que viveu na Pérsia durante a época 

histórica em que o seu povo estava emigrando em ondas sucessivas, de volta a 

Canaã, saindo do exílio babilônico. Ela, como José no Egito, e como Daniel na 

Babilônia, foi usada por Deus para livrar o seu povo da aniquilação. Ela preparou 

o terreno para Esdras voltar a Jerusalém cerca de dezesseis anos depois, e para 

Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, cerca de trinta anos depois. Aquela 

moça foi usada para mudar a maré da história.  

 

A sua beleza, o seu espírito de sacrifício e o seu tato tornaram-na uma arma eficiente 

na mão de Deus, para evitar o desastre da sua raça. A oportunidade de Ester surgiu 

quando ela ganhou um concurso de beleza realizado com representantes de cento 

e vinte e sete países e províncias do Império Persa, para eleger uma rainha. Ela 

casou-se com Assuero (mais conhecido como Xerxes), e viveu com ele até a sua 

morte, treze anos depois. Ela estava casada com o rei havia cinco anos, quando 

Hamã conspirou o massacre dos judeus. Depois da libertação deles, Assuero, o 

poderoso monarca do Império Persa, teve um conselheiro judeu (Mordecai), bem 

como uma esposa judia. 

 

Como era a vida na época de Ester? Ester e o seu povo eram uma raça minoritária 

em uma terra estranha. Era um povo desapossado, com limitada liberdade pessoal. 

O soberano oriental era cruel e opressor. A existência era uma luta diária. 

 

Que problemas semelhantes aos nossos Ester enfrentou? Ester enfrentou e 

participou da perseguição do seu povo. Sem dúvida ela foi tentada a ficar em 

silêncio e escapar à vergonha ou ao prejuízo pessoal. Hoje em dia, os jovens cristãos 

não gostam de ser escarnecidos ou encarados como “diferentes”. Todos nós 

enfrentamos uma crise, mais cedo ou mais tarde. Ester era uma jovem que surgiu 

em uma emergência. 
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Como foi que Ester resolveu os seus problemas? Ela estava disposta a abandonar a 

sua posição – e até a sua vida – a fim de salvar o seu povo (Ester 4:13; 5:1-8) e teve 

a coragem de falar quando chegou a hora, mas com tato e sabedoria. 

As oportunidades de Ester foram maiores ou menores do que as nossas? Como 

sempre, as “chances” vêm para aqueles que estão dispostos a tirar o melhor partido 

delas. Hoje, a história de Ester poderia ser reescrita, mas com graça cristã em vez 

do desejo de vingança que vemos nos últimos capítulos. Em Cristo, podemos nos 

elevar a um amor que perdoa os nossos inimigos. 

 

Leitura designada: O livro de Ester (10 capítulos). 

Esboço da Vida de Ester 

1. Ester tornou-se Rainha da Pérsia – Ester – cap. 1 e 2. 

2. A conspiração da Hamá, e sua queda através da estratégia de Ester – Ester 

capítulos 3. Os judeus foram libertados através da intercessão de Ester – Ester 8:1 a 

9:16. 

4. A Festa de Purim foi instituída mediante decretos de Ester – Ester 9:17 até o fim 

do livro. 

  

Perguntas para Estudo e Discussão. 

1. O nome de Deus é mencionado no livro de Ester? A oração é mencionada? 

Adoração religiosa é mencionada? 

2. Você acha que a deposta rainha Vastí tinha razão de recusar-se a obedecer às 

ordens do seu esposo? 

3. Qual era o nome hebraico de Ester? O rei sabia que ela era judia? 

4. Quem eram os pais de Ester? 

5. Ester é uma excelente história. Indique outra história assim curta, no Antigo 

Testamento. 

6. O que você acha do sentimento de vingança dos judeus? 
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Grandes Temas da Vida de Ester. 

Grandes crises propiciam a manifestação de Grandeza no Povo de Deus. 

Para uma ocasião como esta - Ester 4:16 

Colhendo o que semeou – Hamã. 

Três grandes Festas: A Festa de Assuero, a Festa de Ester e a Festa de Purim. 

Versículo para decorar: Ester 4:16. 
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05 – DANIEL 

Quem era Daniel? Daniel foi um dos moços de sangue nobre ou real, que foram 

levados à Babilônia por ocasião do primeiro cativeiro, durante o reinado de 

Joaquim (Daniel 1:2). Ele tinha, naquela época, cerca de dezoito anos. Nada se 

sabe de sua família, mas aquele jovem andou com Deus e tornou-se um dos maiores 

profetas de todos os tempos. Tornou-se um grande estadista, ocupando essa 

posição durante mais de setenta anos. Tinha mais de noventa anos de idade quando 

foi colocado na cova dos leões, por Dario. Quando já estava na Babilônia, havia 

cerca de quinze anos, embora muito jovem, ele adquiriu tal fama por sua fé e 

intercessão como profeta de Deus, que Ezequiel o compara, na Palavra de Deus, 

com Noé e Jó, apresentando os três, como os maiores intercessores de todos os 

tempos. Leia cuidadosamente Ezequiel 14:13-20. Embora ele tenha enfrentado 

dificuldades como cativo de guerra, logo na mocidade, ele foi um dos maiores e 

mais puros caracteres da história. Como estadista, influenciou as grandes 

civilizações que começaram uma nova ordem de coisas na história do mundo. 

 

Como era a vida na época de Daniel? A vida de Daniel diferiu da maioria dos seus 

contemporâneos, pois ele viveu no palácio e foi uma figura pública durante um 

período de setenta anos ou mais. As tentações, conflitos e pressões se fazem sentir 

sobre os jovens que servem a Deus em qualquer geração. As invenções modernas 

e o progresso têm tornado as nossas vidas luxuosas, em comparação com o melhor 

que os reis antigos possuíam. Pelos menos, Daniel gozou do que havia de melhor 

em seus dias. 

 

Que problemas semelhantes aos nossos Daniel enfrentou? A tentação de 

contemporizar com a ordem mundana é sempre a mesma, bem como a luta íntima 

entre o espírito e a carne. Nessas batalhas, Daniel foi mais do que vencedor. Em 

todos os sentidos ele foi um não-conformista, e um homem íntegro. 

 

A vida e as oportunidades de Daniel foram maiores ou menores do que as 
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nossas? Em muitos sentidos, Daniel parece que enfrentou, por ser cativo de guerra, 

maiores desvantagens do que nós. Contudo, devemos lembrar que Daniel viveu e 

participou dos grandes impérios (Babilônico e Persa), que estabeleceram o curso da 

civilização mundial. Nenhum homem no mundo de hoje poderia ter a influência no 

futuro da civilização como a que Daniel teve. Nos primórdios da civilização o poder 

e a influência foram concentrados em uma região, e nas mãos de uns poucos. Isto 

não pode acontecer hoje. 

 

Leitura designada: Daniel, capítulos 1 a 6. Os Capítulos 7 a 12 registram as suas 

visões e profecias. 

  

Esboço da Vida de Daniel 

1. Daniel recusou-se a se contaminar ou contemporizar – Daniel capítulo 1. 

2. Daniel interpretou o sonho esquecido do Rei Nabucodonozor - Daniel capítulo 2 

(como jovem, estando na Babilônia havia apenas três anos). 

3. Os amigos de Daniel passam pela fornalha quentíssima - Daniel capítulo 3 (Daniel 

estava na Babilônia há 20 anos). 

4. Daniel predisse a insanidade e recuperação de Nabucodonozor – Daniel capítulo 

4. 

5. Daniel predisse, na festa de Belshazar, a sua derrota pelos medos e persas – 

Daniel capítulo 5. 

6. Daniel foi posto na cova dos leões por Dario, Rei da Pérsia – Daniel capítulo 6 

(Daniel tinha, então, mais de noventa anos). Não há registro de sua morte. O resto 

do Livro de Daniel registra as suas visões e profecias. 

 

Perguntas para Estudo e Discussão 

1. Você é capaz de identificar os quatro grandes reinos mundiais descritos no sonho 

de Nabucodonozor, em Daniel capítulo 2? 
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2. Quantos acontecimentos miraculosos você pode encontrar no livro de Daniel? 

3. Descreva os vários aspectos da personalidade de Daniel: “o profeta místico”, “o 

estadista e conselheiro de reis”, etc. 

4. O que é que os jovens podem aprender do caráter de Daniel, que os inspire a 

andar com Deus? 

5. Pessoas ocupadas podem, não obstante, ser espirituais? 

 

Grandes Temas da Vida de Daniel 

Firmeza de coração – Daniel 1:8. 

Soberania de Deus sobre as nossas vidas – Daniel 2:47; 4:37; 6:26. 

Milagres na Vida de Daniel. 

Daniel – Homem de oração. 

Liberação Divina dos Fiéis de Deus. 

A Presença de Deus na Tribulação – Daniel capítulo 3. 

Humildade – Daniel 2:49. 

Louvor e Adoração – Daniel 2:20-23. 

 

Versículos para Decorar: Daniel 1:8; 2:44-45: 12:3. 
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06 - JOÃO MARCOS 

Quem era João Marcos? João Marcos foi um jovem do Novo Testamento que 

fracassou miseravelmente na sua primeira oportunidade de servir a Cristo, porém, 

mais tarde, recuperou-se tornando-se um maravilhoso ministro da igreja primitiva, 

e autor de um dos Evangelhos. João Marcos era um cristão da segunda geração. A 

sua mãe era devota. Muitas vezes, contudo, as crianças podem ser criadas em um 

lar cristão e frequentar a igreja, mas não ter, pessoalmente, uma experiência real. O 

primo de João Marcos, Barnabé, era um apóstolo; todavia, João Marcos desertou 

a companhia apostólica de Paula e Barnabé, quando as circunstâncias eram 

adversas. Mais tarde, João Marcos tornou-se o ministro do qual Paulo escreveu: 

“me é útil para o ministério”. Sem dúvida, nenhuma derrota precisa ser final ou 

irrevogável. 

  

Como era a vida na época de João Marcos? Ao lermos os Evangelhos e o livro de 

Atos, temos um quadro da vida no Império Romano durante o primeiro século da 

Igreja. 

 

Que problemas semelhantes aos nossos João Marcos enfrentou? João Marcos 

enfrentou o que todos enfrentamos: a dificuldade interior de resolver os nossos 

próprios problemas, e não fugir deles. A juventude precisa enfrentar as 

responsabilidades da vida, bem como inúmeras cousas desagradáveis e difíceis. 

 

Como foi que João Marcos resolveu os seus problemas? Da mesma forma como 

devemos resolver os nossos. Se fugirmos deles, precisaremos voltar e enfrentá-los. 

Algumas vezes é mais difícil enfrentá-los da segunda vez do que da primeira. Se 

buscarmos em oração a ajuda do Senhor, e se tivermos um amigo fiel como 

Barnabé ao nosso lado, conseguiremos resolvê-los. 

  

A vida e as oportunidades de João Marcos foram maiores ou menores do que as 

nossas? João Marcos tinha uma vantagem sobre a maioria de nós outros. Ele pôde 
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ouvir, de primeira mão, os apóstolos e profetas da época neotestamentária. Pôde 

conversar com os que haviam conhecido pessoalmente ao Senhor Jesus, e ouvido 

as Suas Palavras, ou haviam sido curados por Ele. Como resultado, João Marcos 

foi capaz de escrever a maravilhosa história de Cristo, no seu Evangelho. 

Leitura Designada e Esboço da Vida de João Marcos 

1. Sua família – Atos 12:12 – filho de Maria, cuja casa era ponto de reunião dos 

primeiros discípulos. Leia como foi a grande reunião de oração ali realizada em 

favor de Pedro (Atos 12:1-17). O Apóstolo Barnabé era seu primo (Colossenses 

4:10). 

2. Talvez ele fosse convertido com a pregação de Pedro – I Pedro 5:13. Este 

versículo mostra que ele era cooperador de Pedro. 

3. Na primeira viagem missionária com Paula e Barnabé, João Marcos desertou e 

voltou para casa – Atos 13:1-3. 

4. Paulo e Barnabé separaram-se na discussão a respeito do fracasso de João 

Marcos, na primeira viagem, e Barnabé tomou a João Marcos consigo, para 

ministrar em Chipre – Atos 15:36-51. 

5. João Marcos saiu-se bem, e doze anos mais tarde estava cooperando com Paulo 

em Roma, sendo muito bem recomendado por este – Colossenses 4:10. 

6. Mais cinco anos se passaram, e Paulo, esperando o martírio, pedia que João 

Marcos voltasse para Roma, a fim de ajudá-lo a ministrar; “pois me é útil para o 

ministério” – II Timóteo 4:11. 

7. A tradição diz que João Marcos cooperou com Pedro como seu intérprete em 

grande parte do seu ministério – I Pe 5:13. Mais tarde, João Marcos escreveu o 

Evangelho de Marcos. Papias, “pai” (teólogo) da Igreja Primitiva, escreveu: “Marcos 

tendo-se tornado intérprete de Pedro, anotou cuidadosamente tudo o que lembrou, 

porém, não em ordem – das palavras e atos de Cristo. Pois ele nem ouviu 

pessoalmente o Senhor, nem fora Seu seguidor, contudo mais tarde uniu-se a 

Pedro, que adotava as suas instruções à necessidade na ocasião, mas não ensinava 

como se estivesse compondo uma narrativa ordenada dos oráculos, dessa forma, 
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algumas coisas, como ele as recordava. Sim, pois tinha um objetivo em mente: nada 

omitir do que ouvira, e não fazer declarações falsas”. 

 

Perguntas para Estudo e Discussão. 

1. Você acha que Paulo estava certo ou Barnabé estava certo, na discussão a 

respeito de João Marcos? 

2. Por que você acha que João Marcos desertou na primeira viagem missionária? 

3. Você acha que os mais velhos muitas vezes esperam demasiado dos jovens, e 

tornam-se críticos quando estes não conseguem chegar ao nível da sua consagração 

e de seus ideais? 

4. Você acha que os crentes mais velhos deviam esperar mais dos jovens? 

5. Você preferiria viver nos tempos de João Marcos, ou hoje? Por quê? 

 

Grandes Temas da Vida de João Marcos 

 

Fracasso, e Segunda Oportunidade. 

Vou ficar caído aqui e perder sangue mais um pouco, e depois levantar-me e lutar 

um pouco mais. 

Nenhuma derrota precisa ser final; e nenhuma vitória nunca é a derradeira. 

  

Versículos para Decorar: Marcos 16:15-20; II Timóteo 4: 11. 
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07 – TIMÓTEO 

Quem era Timóteo? As últimas palavras registradas do Apóstolo Paulo antes do seu 

martírio, foram escritas para um jovem chamado Timóteo, a quem ele chamava 

“meu amado filho”. O pai de Timóteo era grego, e a sua mãe, Eunice, judia (Atos 

16:1; II Timóteo 1:5). Ele foi convertido a Cristo ainda moço, pelo ministério de 

Paulo. Na primeira viagem missionária, o Apóstolo Paulo foi apedrejado em Listra, 

cidade natal de Timóteo (Atos 14:19-20). Talvez Timóteo tivesse sido testemunha 

daquele fato. Na viagem seguinte, Paulo visitou Listra outra vez, e levou Timóteo 

consigo. Desta forma, começou o ministério de um jovem destinado a tornar-se um 

dos maiores ministérios apostólicos do primeiro século. Foi esse jovem que Paulo 

ansiou por ver em suas últimas horas. Ele mandou avisar para que ele viesse de 

Éfeso a Roma para estar com ele naquela hora final de martírio (II Timóteo 4:9). 

Não sabemos se Timóteo o fez em tempo de estar ao lado do seu pai espiritual, e 

encorajá-lo na hora da sua gloriosa partida. Nessa ocasião, Paulo disse: “Estou 

sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado... somente 

Lucas está comigo”. Espero que Timóteo tenha chegado em tempo para confortar 

e encorajar a Paulo, não é? 

Como era a vida na época de Timóteo? A Igreja Cristã estava sofrendo 

perseguições, porém ministérios como Timóteo estavam enfrentando amargos 

sofrimentos para espalhar o Evangelho por todo o mundo, de maneira maravilhosa. 

Timóteo suportou muita doença física e fraqueza, trabalhando como supervisor 

(bispo) dos pastores que eram, muitas vezes, homens sem cultura. Não havia 

templos durante os três primeiros séculos da História da Igreja. A pobreza e o 

sofrimento dos cristãos primitivos envergonhariam a igreja moderna, pois esta se 

recusa a sacrificar-se por Cristo. 

 Que problemas semelhantes aos nossos Timóteo enfrentou? Timóteo não apenas 

sofreu como cristão, mas devemos lembrar-nos de que seu pai era grego e sua mãe 

judia. Bem cedo em sua vida ele conheceu a aspereza do preconceito. Fazer a 

vontade de Deus e andar corretamente em um ministério não é fácil em qualquer 
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geração. Os problemas mudam de forma através dos séculos, mas o conflito é o 

mesmo. 

Como Timóteo enfrentou os seus problemas? A grande fé de Timóteo na Palavra 

de Deus, e a sua intimidade com os grandes ministérios apostólicos, foram 

provavelmente a influência estabilizadoras em sua vida. Nós também devemos 

apegar-nos e crer nas Suas promessas. Nós também devemos apegar-nos aos 

ministérios fortes que Deus levanta para nos fortalecer. 

A vida e as oportunidades de Timóteo foram maiores ou menores do que as 

nossas? Em certo sentido, as oportunidades hoje são semelhantes às daquela época. 

Timóteo fez parte do primeiro estabelecimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. 

Nós estamos na época da restauração da Igreja. Os problemas de ordem eclesiástica 

são quase os mesmos. A influência de profecia e o ministério através dos dons do 

Espírito são, hoje, em uma igreja neotestamentário, quase iguais aos daquela época. 

Leitura designada: I e II Timóteo; Atos, capítulos 16 e 20. 

Esboço da Vida de Timóteo 

1. Seu Pai era grego e incrédulo, mas sua mãe Eunice e avó Lóide, eram crentes – 

Atos 16:1; II Timóteo 1:5, e elas instalaram em Timóteo um maravilhoso 

conhecimento e fé nas Escrituras - II Timóteo 1:5; 3:14-16. 

2. Ele foi convertido a Cristo através do ministério do Apóstolo Paulo - Timóteo 1:2, 

e recebeu um grande dom espiritual através da imposição das mãos de Paulo sobre 

ele - II Timóteo 1:6. Recebeu também um dom de Deus quando os presbíteros 

profetizaram e impuseram as mãos sobre ele – I Timóteo 4:14. 

3. Talvez tenham sido exatamente essas profecias – I Timóteo 1:18 – que 

consagraram Timóteo para acompanhar Paulo na Segunda Viagem Missionária – 

Atos 16:1-3 – no ano 51 d.C.. Timóteo foi a Troas, Filipos, Tessalônica e Beréia. 

Demorou-se com Silas em Beréia (talvez porque o povo ali amava tanto a Palavra), 

até que Paulo mandou que eles fossem logo para Atenas – Atos 17:14-15. Paulo 

mandou-o de volta para ministrar em Tessalônica – I Tessalonicense 3:6. 

4. Timóteo ajudou Paulo a escrever I e II Tessalonicenses (I Tessalonicenses 1:1 e II 

Tessalonicenses 1:1) e, mais tarde, ajudou-o a escrever II Coríntios (II Coríntios 1:1, 
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19). 

 5. Ele foi dirigido e enviado a tarefas ministeriais específicas, por Paulo. Foi a 

Corinto – I Coríntios 4:17; 16:10. Paulo fala da sua intenção de mais tarde mandar 

Timóteo outra vez para Filipos – Filipenses 2:19-24. 

6. Ele viajou com Paulo para Jerusalém – Atos 20:4 – e ficou ali com ele – Filipenses 

1:1; 2:19-22; Colossenses 1:1; Filemon1- estava com ele durante o seu julgamento. 

7. Ele possivelmente foi preso com Paulo. Hebreus 13:23 menciona que Timóteo 

fora solto. 

8. Timóteo voltou a Éfeso, para onde Paulo lhe escreveu as duas cartas, 

recomendando-lhe que voltasse a Roma para estar com ele – II Timóteo 4:9. Será 

que ele as recebeu em tempo de estar com Paulo na hora de seu martírio? 

9. Depois da morte de Paulo, a igreja efésia ficou sob a supervisão de Timóteo, até 

que ele também seguiu a Paulo no martírio, no reinado de Nerva ou Domício. 

Perguntas para Estudo e Discussão 

1. O que mais o impressionou na vida de Timóteo? 

2. Discuta os problemas e dificuldades que Timóteo enfrentou. 

3. Qual era o maior segredo da fé do jovem Timóteo em Deus? 

4. O que é que os jovens mais precisam: companheiros espirituais, ou pais 

espirituais? 

 

Grandes Temas da Vida de Timóteo 

Seja Um Bom Soldado – II Timóteo 2:1-4. 

Profecia Pessoal e Imposição de Mãos – na vida de Timóteo. 

Pais Espirituais e Filhos Espirituais. 

O Valor do Treinamento nas Escrituras, Desde os Mais Tenros Anos. 

 

Versículos para Decorar: I Timóteo 1:18, 19; 4:14-15; II Timóteo 1:6-7; 1:12; 2:3-

4; 2:15; 2:19-22;3:12-17; 4:1-4,7-8 
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O LUGAR DA ORAÇÃO NA VIDA DOS JOVENS  

João 16: 23-24 

O lugar da oração na vida dos Jovens 

é muito importante e 

bastante estratégico. Como um 

jovem, orando com antecedência 

libera o poder para o efeito 

desejado mudanças em uma 

determinada situação. 

 

Orar sobre uma determinada situação permite que você esteja preparado na hora 

da manifestação. No entanto, se você dorme quando você deveria ter orado e chegar 

a hora da necessidade, você só pode entrar em pânico. 

 

Portanto, pode ser necessário perguntar: há algum benefício em orar? Ou o quais 

possibilidades vêm através da oração? De acordo com João 16: 23-24: 

 Até agora nada pedistes em meu nome; pedi, e recebereis, para que o 

vosso gozo se cumpra. João 16:24 

1. A oração facilita a plenitude da sua alegria.  

Em outras palavras, a medida de sua alegria depende de quão eficaz é sua oração. 

Sua alegria é um reflexo de quanto você ora. Jesus confirmou isso dizendo que os 

homens deveriam orar sempre (Lucas 18: 1). Uma coisa que você deve notar é que 

você deve orar até sua alegria ser plena e transbordante, o que significa, até que 

você se torne uma bênção para outros. 

2. A oração permite que um jovem aproveite a misericórdia de Deus disponível.  
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É uma coisa para que a misericórdia esteja disponível e outra coisa para se beneficiar 

dela.  Nem todos se beneficiam da misericórdia de Deus, mesmo quando ela está 

presente. Davi desfrutou da misericórdia de Deus, apesar do fato de que ele não era 

um dos exércitos de Israel (1 Samuel 17:33 - 37). Misericórdia também foi evidente 

no caso do outrora cego Bartimeu, que foi o beneficiário da multidão aglomerando 

Jesus dentro e fora de Jericó (Marcos 10:46-52). A mulher com fluxo de sangue teve 

a mesma experiência (Marcos 5: 24-34). 

3. A oração produz conforto.  

A oração faz com que Deus console seus filhos que estão tristes. De acordo com Davi 

(1 Samuel 30: 6-8), os jovens precisam conforto na hora do desespero. Deus ama 

confortar aqueles que choram em Sião (Isaías 61: 1-3). No entanto, Deus quer 

confortá-lo, Ele pode fazer isso, então ore. A este respeito, a oração confirma a Deus 

que você certamente deseja o conforto que Ele pode dar. 

4. A oração avança o jovem para o próximo nível.  

Os jovens precisam orar porque é só Deus que pode trazer líderes do passado para 

o presente e levar eles do presente para o futuro. De acordo com o 

Pregador (Eclesiastes 9:11), tempo e oportunidade são necessários para passar para 

o próximo nível. Deus está no controle de ambos (de acordo com Josué 

10:12 - 14). 

5. A oração nos dá paz 

Você não pode fazer nada sem Deus (João 15: 5). Os patriarcas da antiguidade, 

Abraão e Isaac, foram grandes intercessores e Jacó, o progenitor de Israel, era um 

guerreiro da oração (Gênesis 32:24-29). Deus ainda os está promovendo até hoje 

por meio de sua semente. A oração dá paz de espírito. Apóstolo Paulo (1 Timóteo 

2: 1 - 4) nos lembrou da necessidade de orar por todos os que estão em posição de 

autoridade para que possa haver paz, piedade e honestidade. Podemos então 
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atribuir a agitação, sequestro e corrupção ao nosso redor como evidência de não 

orar o suficiente. Você precisa estar na brecha. 

O JOVEM CRISTÃO E A ORAÇÃO. 

Qual é o equilíbrio que a oração desempenha em sua vida? 

 

Parece-me que os cristãos sentem como se a oração fosse uma resposta mágica para 

todos os seus problemas e nunca precisassem fazer nada para se ajudarem. Primeiro, 

a oração é uma das ferramentas mais subutilizadas e subestimadas que nós, como 

cristãos, temos, pois a nossa guerra está nos lugares celestiais.  

 

A oração é diferente de falar em línguas ou profecia porque na maioria das vezes, 

não vemos o poder de Deus se manifestar imediatamente e em nossa sociedade, “eu 

quero isso pra ontem”, é muito difícil para nós esperar qualquer coisa.  

 

Muitos de nós, lutamos contra isso porque não vermos os efeitos imediatos, e muitas 

vezes nos desencorajamos. Dito isto, o que a Bíblia diz sobre a oração? Efésios 6:12 

diz que: “a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, 

contra as autoridades, contra os poderes deste mundo escuro e contra as forças 

espirituais do mal nos reinos celestes.” 

 

Isto nos diz que em para combater uma escuridão espiritual, precisamos usar uma 

arma espiritual. Nem sempre podemos confiar em fazer o que parece ser prático ou 

lógico, porque pode haver uma força espiritual trabalhando nos “bastidores” que 

não podemos ver. 

 

Por causa disso, se escolhermos responder de uma maneira que pareça razoável, 

sem primeiro buscar a vontade do Senhor em oração, poderemos ter resultados e 

consequências imprevisíveis em nossas vidas.  
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A Bíblia nos dá instruções muito específicas sobre quando orar e por quê. Efésios 6: 

18a diz para: “orar no Espírito em todas as ocasiões com todos os tipos de orações 

e pedidos”. 

 

Podemos ver que a oração quase sempre precede a ação, porque devemos estar 

sempre em oração em todos os assuntos e momentos. Você pode ver rapidamente 

que, se seguíssemos esse intenso padrão de oração em nossa própria vida, nossa 

oração seria uma fonte constante de orientação para as ações que tomamos. Este 

tema de orar antes de agir é aparente em Atos quando olhamos para a igreja do 

primeiro século. Em Atos 1: 20-26 a igreja deve decidir quem irá substituir Judas. 

Isso é feito pela oração e pelo sorteio.  

 

Eles procuraram o Senhor em oração pela ação apropriada a ser tomada. 

Novamente em Atos 13: 3, antes de enviar Paulo e Barnabé, eles oraram sobre eles. 

E Paulo, em Atos 28: 7-8, ora antes de tentar curar um doente. Atos 1: 14a diz que 

a igreja “se unia constantemente em oração”. É claro que a igreja primitiva sabia da 

importância de não apenas orar antes de tomar decisões importantes, mas também 

de orar constantemente.  

 

Também vemos exemplos nas Escrituras onde não há ação procedendo a oração, 

porque a oração é tudo o que é necessário. Muitas vezes os eventos estarão fora de 

nosso controle e tudo o que podemos fazer é orar a fim de abrir as portas para que 

Deus trabalhe. 

 

Quando Paulo e Silas estão na prisão (Atos 16: 25-26), não há nada que eles possam 

fazer fisicamente para mudar sua situação. Eles estão trancados em uma cela de 

prisão, ensanguentados e espancados, e embora não fosse a vontade de Deus que 

eles estivessem na prisão, certamente não havia como eles irem embora por conta 

própria.  
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No entanto, quando Paulo e Silas oraram, Deus foi capaz de se mover, trazendo um 

poderoso terremoto que sacudiu a própria fundação da prisão, perdendo as 

correntes e as portas. Daniel nos mostra um exemplo muito poderoso de oração e a 

importância de orar para que Deus possa se mover. Em Daniel capítulo 10, Daniel 

diz que pranteou por três semanas para poder receber uma visão de Deus.  

 

Durante três semanas ele não comeu nem bebeu, mas passou o tempo orando para 

que Deus lhe desse direção. Quando um anjo finalmente apareceu para ele, uma 

das primeiras coisas que ele disse foi: “Desde o primeiro dia em que você colocou 

sua mente para obter entendimento e se humilhar diante de seu Deus, suas palavras 

foram ouvidas, e eu vim em resposta a eles.” Isso deve nos encorajar grandemente.  

 

Embora da perspectiva de Daniel tenha levado três semanas para receber uma 

palavra de Deus, a realidade foi que Deus ouviu imediatamente e respondeu. A 

razão do atraso do anjo foi espiritual e, portanto, Daniel não pôde ver. É por essa 

razão que não devemos ficar desanimados quando não vemos ou ouvimos 

imediatamente uma resposta às nossas orações porque Deus os ouve e responderá 

se formos persistentes como Daniel foi. 

 

Jesus também fala sobre a importância da persistência quando falamos com Deus. 

Em Lucas 18: 1-5, ele conta uma parábola sobre uma viúva que busca justiça de um 

juiz. Quando ele não concede, ela continua voltando para ele até que finalmente ele 

cede a ela. Agora, isso não quer dizer que devemos de alguma forma “quebrar” a 

vontade de Deus para receber o que queremos.  

 

Mas Jesus estava mostrando a importância de continuamente colocar nossas 

necessidades aos pés de Deus. É muito fácil orar por algo uma vez e depois esperar 

que Deus faça alguma coisa. Outra coisa é ter a perseverança de orar diariamente 

até receber uma resposta. 
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Então, se está claro que não devemos agir precipitadamente, mas entregar todas as 

coisas a Deus em oração, então afirmo que a oração é o fundamento para uma 

caminhada espiritual consistente com Deus. 

 

A oração é simplesmente falar com Deus e a comunicação consistente está no centro 

de todo relacionamento saudável. Se não falarmos com nossos entes queridos e 

nossos amigos, com o tempo, nosso relacionamento com eles começará a sofrer. 

Nós nos tornaremos mais distantes e eles lentamente se tornarão cada vez menos 

parte de nossa vida. 

 

Da mesma forma, quanto menos oramos a Deus, mais nosso relacionamento com 

Ele sofrerá. Nós nos tornaremos mais distantes Dele, e nossa intimidade com Ele 

também sofrerá. No entanto, há esperança em tudo isso. A esperança está em fazer 

questão de conversar diariamente com Deus e começar a desenvolver padrões e 

hábitos em nossa vida diária, nos quais conversar com Deus se torna uma segunda 

natureza para nós. Quanto mais desenvolvemos nossa comunicação com Deus, mais 

o vemos trabalhando em nossa vida, porque Ele estará ativo e presente em todos os 

momentos. Começaremos a ver mais orações sendo respondidas porque estaremos 

mais em contato com o que Deus está fazendo. 

 

Então, se não estamos vendo isso em nossa própria vida, podemos nos perguntar: 

"Quantas vezes vou a Deus e peço?" A última ideia que existe é que a oração se 

mantém sozinha. Não precisa de nós para fazer nada e Deus pode se mover muito 

bem quando você simplesmente ora e Lhe deixa a porta aberta. Tiago 5: 16b diz: 

“A oração de um homem justo é poderosa e eficaz”.  Não podemos ignorar a 

simplicidade desse versículo. Nem podemos adicionar a ele. Se a Escritura nos diz 

que a oração é poderosa e eficaz, então devemos acreditar nela. 

 

Precisamos parar de confiar em nossos próprios pontos fortes para realizar as coisas 

para Deus e começar a confiar que Deus realmente pode fazer todas as coisas. Mas, 
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a Escritura equilibra essa ideia e nós devemos também. A maior necessidade de 

equilíbrio é fazer o que sabemos ser certo, em vez de simplesmente dedica-lo apenas 

à oração. Alguns cristãos acreditam que eles não têm obrigação de fazer outra coisa 

senão orar. Na verdade, muitas vezes você pode ouvi-los darem uma resposta quase 

robótica quando as pessoas se aproximam deles com um problema ou quando têm 

um problema em sua própria vida. "Eu vou ter certeza de orar sobre isso." Eles dizem 

isso como se fosse de alguma forma a única resposta, e sua única obrigação. Mateus 

7: 9 diz: “Qual de vós, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra?”  

 

Se alguém está em necessidade e tudo o que você faz é oferecer para orar, quando 

você pode de fato dar, então você está com efeito oferecendo lhes uma pedra. A 

igreja do primeiro século sabia disso e colocou-a em prática de maneira muito eficaz. 

 

Atos 4:32 diz: “Todos os crentes eram um em coração e mente. Ninguém alegou que 

qualquer um de seus pertences era dele, mas eles compartilhavam tudo o que 

tinham”. Eles eram tão bons em fazer isso que o versículo 34 diz: “não havia pessoas 

necessitadas entre eles”. 

 

Então, devemos equilibrar a oração antes da ação com o que sabemos ser certo. É 

certo ajudar os pobres, então devemos fazê-lo quando pudermos e sem hesitação. É 

certo amar o nosso próximo, por isso não precisamos orar antes de tomar a decisão 

de amá-lo, porque Deus já nos diz que devemos. 

 

Então, da próxima vez que enfrentarmos uma decisão, devemos nos perguntar: 

“Deus já me deu a resposta em Sua Palavra?” Se não, devemos buscar Sua vontade 

em oração e Ele será fiel em responder. Nem sempre precisamos pensar que alguma 

ação é necessária de nossa parte para que nossas orações sejam eficazes. 
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TATUAGEM E PIERCING 

  

A verdade sobre símbolos religiosos 

Livreto Ferramenta - Combatendo Seitas e Heresias II - 

pgs.: 33, 34 e 35  

Vivemos uma época permeada por símbolos, enraizados 

no ocultismo e em crenças pagãs da antiguidade. 

Transmitem mensagens e imprimem padrões 

comportamentais. Confronte-os com a Bíblia: 

 

SÍMBOLOS DA NOVA ERA 

O grego symbállein dá a idéia de reunir realidades: "Se o símbolo se identificar 

completamente com aquilo que representa ele será adorado, como no caso da 

cruz." 

 

Analise alguns à luz da Bíblia: 

1. Arco-íris pela metade - pretende ligar o homem a Lúcifer. 

2. Conduz ao inferno (Is 14.12-15; Ap 20.1-3, 10; Ez 28.11-19; Lc 10.18) 

3. Fitas entrelaçadas - união infinita amarrada às forças cósmicas. 

4. O cosmos será destruído (Is 24.19-20; 51.6-8; II Pe 3.7,10,12; Ef 1.10) 

5. Yin Yang - coexistência pacífica, equilibrada entre o bem e o mal. 

6. O bem está acima do mal (Lc 10.18; Is 5.20, 24; 1 Ts 5.4-11; 1 Jo 1.5) 

7. Urano - rege a harmonia da pessoa com a mente universal aquariana. 

8. A consulta aos astros leva à ruína (Is 47.13-14; Jr 8.2; Dt 17.2-5) 

9. O olho da pirâmide - representação da divindade sobre a terra. É abominação 

(Ez 20.7; 30.13; Is 19.3; 31.1-3; 2.12-18; Jr 43.12-13) 

10. Cruz de Nero - pé de galinha, símbolo da paz sem Cristo. Temos paz em Cristo 

(Jo 14.27;16.33; Is 9. 6; Fp 4. 7; CI 1.20; Rm 14.17) 

 

CAMISETAS, ADESIVOS, TÊNIS E BONÉS COM SÍMBOLOS 
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1. Desenho de escorpião, serpentes e dragões (Lc 10.18-19; Ap 20.2) 

2. Figuras egípcias (Ez 20.7; 30.13; Is 19.3; 31.1-3; Jr 43.12-13; 44.8) 

3. Formas sensuais (I Pe 2.16; Mt 5.28; Ef 5.3; Cl 3.5-6; Is 57.8 e 17) 

4. Magos e figuras esotéricas (Ez 8.5-18;13.18-21;Is 57.1-13; Lv 19.31) 

5. Estampas de astros e signos (Is 47.13-14; Jr 8.2; Dt 4.19; 17.2-5) 

6. Expressão de anjos e demônios (Ex 20.4; I Co 10.20, 23; I Ts 5.1-11) 

7. 666 e símbolos satânicos (Ap 16.13; Ap 19.20; I Cor 10.20) 

8. Gestos obscenos e maliciosos (I Pe 2.16; Ef 4.31; Ti 3.3-4; I Ts 5.22) 

9. Caveira, morte e trevas (Jo 10.10; 3.19-21; Lc 23.33; Ez 37.1-12) 

10. Danças ritualísticas (Analise Cl 3.17; I Pe 1.15; II Pd 3.9-12) 

 

O SIMBOLISMO E OS PERIGOS DA TATUAGEM 

O Dicionário de Símbolos de J.E. Cirlot diz que "o simbolismo genérico engloba 

tatuagem e ornamentação como atividade cósmica, incluindo sentido sacrificial, 

místico e mágico. Veja alguns pontos: 

 

1. A tatuagem pode ser um sinal de propriedade e pacto místico 

No oriente (China, Japão), a tatuagem estava vinculada às divindades configuradas 

no símbolo. Os líbios tatuavam-se para a deusa Neit, os egípcios para Atargatis e 

na Síria para deuses diversos. "Na antiguidade, a tatuagem associava-se ao culto 

dos deuses-demoníacos e era praticada durante ritos dedicados por feiticeiros. O 

sangue que brotava das feridas, o qual, segundo criam, levava consigo os espíritos 

malignos." "Dá idéia de consagração." O pacto era feito para se incorporar a 

entidade do desenho: escorpião, demônios (I Co 10.20-21) 

 

2. A tatuagem pode identificar o grupo e ser usada como talismã. 

Na Polinésia identificava o clã e a hierarquia. Na Europa do séc. XVII ela passou a 

ser propagada pelos marujos como talismã, distinguindo-os dos demais. A máfia 

japonesa, yakuza, surfistas, metaleiros, presidiários, fazem o mesmo. Os nazistas 

tatuavam judeus para ofenderem sua fé (I Co 3.16-17; 6.19-20; I Ts 5.5). 
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3. A tatuagem pode expressar anarquismo e rebeldia 

A palavra tattoo, propagada por James Cook, refere-se ao som dos ossos finos 

usados na aplicação da tatuagem. A máquina elétrica foi patenteada por Samuel 

O'Relly em 1891, em Nova York, e chegou ao Brasil em 1959. A onda atual que 

inclui o piercing vem dos hippies e punks e da influência do rock pesado. Essa 

herança comunica rebeldia a Deus, à família e às autoridades. Defende a liberdade 

sexual e a Nova Era (Ef 5.6-13; I Ts 5.22; Cl 3.17; 2.6). 

 

OS PERIGOS DA TATUAGEM E A BÍBLIA 

Este estudo fala apenas da origem da tatuagem. Muitos a usam por razões próprias 

(I Co 8.9; Rm 14.12). Mas, há riscos de contrair o vírus HIV, hepatite, infecções 

bacterianas e virais. Se você fez a tatuagem sem orientação, a liderança da Igreja 

local lhe dirá como agir. "... e escrita de tatuagem não porei em vós" (A Torá -

tradução judaica). "Não façam cortes no corpo por causados mortos, nem 

tatuagens em si mesmos" (Lv 19.28 - NVI - Nova Versão Internacional da Bíblia). 

 

O SIMBOLISMO E OS PERIGOS DO PIERCING 

A revista Época de 25/02/2002 aponta diversos perigos do piercing: 

Língua - Pode provocar fendas nos dentes e infecção geral. 

Sobrancelha - Inchaço e dor impedem a higienização correta do local e abre 

caminho para infecções. 

Umbigo - A pele pode ficar irritada com reações alérgicas. 

Nariz - Danifica os vasos sanguíneos e produz cicatrizes."' 

 

Em Ex 21.6 perfurar a orelha simbolizava um pacto de escravidão. Roland de 

Vaux, ex-diretor da École Biblique de Jerusalém, diz: "As leis antigas da 

Mesopotâmia presumem que o escravo seja marcado, como uma rês, com uma 

tatuagem, um estigma feito com ferro em brasa ou ainda com unia etiqueta presa 

a seu corpo (Dt 15.17). ...Sinal de identidade. como as tatuagens dos cultos 

helenísticos." 
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UM SINAL DE ESCRAVIDÃO 

Deus aprovaria algo que chega a mutilar o templo do Espírito Santo? Veja o alerta 

que a Bíblia faz em I Cor 3.16-17. Existe a tese de que os locais mais perfurados 

estejam relacionados à salvação e que, como certos adornos, o piercing constitui 

uma tranca que aprisiona a alma (Ez 13.18-21). Um sinal visível de escravidão 

espiritual. Leia os textos abaixo, faça sua própria avaliação e tire suas conclusões: 

 

1. Nariz - fôlego de vida (Gn 2.7; 7.22-24; Is 2.22, 42.5; Ec 3.19, 21) 

2. Boca - confissão (Rm 10.8-9;IJo 1.9; Mt 15.18;21.16; Tg 3.10; Pv 21.23) 

3. Sobrancelhas (olhos) - mente (Mt 6.22-23; Ef 1.17-18, 4.18; II Co 4.4) 

4. Orelha - ouvir e crer (Rm 10.14-18; Hb 3.15; Is 6.10; Jr 17.23; Ap 3.6) 

5. Umbigo (ventre) - sede da vida (Jo 7.38-39; 4.14; Fp 3.19; Rm 16.18) 

 

Segundo a Clínica Mayo (EUA), numa pesquisa feita com 454 estudantes, um em 

cada dez usuários do piercing sofreu infecção. A Universidade de Yale informou 

que uma garota de 22 anos sofreu infecção no cérebro, causada por um piercing 

de língua. As bactérias da boca chegaram ao cérebro pelo sangue. Você sabia que 

a lei 9.828/97(SP) proíbe essa prática para menores e que A. La Vey, fundador da 

Igreja de Satanás, defendia a tatuagem e o piercing, por entender que são 

rejeitados em Lv 19.28 e Dt 14.1-2, e que certas tatuagens são propagandas do 

mal ?(Lc 10.18-20; 10.3; 20.2). O que você diz de Is 3.18-21,1 Cor 3.16.17; 6.19-

20, Rm 12.1-2? 

 

O CRISTÃO DEVE USAR PIERCING OU TATUAGEM? 

O pluralismo corrói insidiosamente o cristianismo. Para muitos o piercing e a 

tatuagem é apenas uma questão cultural. Entretanto, "o Evangelho nunca é o 

hóspede da cultura; ele é sempre seu juiz e redentor," pois parte dela é demoníaca.'' 

O cristão está na contramão (Tg 4.4; I Jo 2.15; Rm 12.1-2). Que prática você deve 

rejeitar? 

1. Se traz escândalo ou fere a consciência alheia (Mt 18.7; Rm 14.21) 
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2. Se deforma a dignidade humana (II Cor 4.2;C13.17; I Cor 6.12) 

3. Se a natureza da prática dá lugar à carne, envolve magia, ocultismo, idolatria, 

exploração, malignidade (Gl 5.13;Cl 3.17;IPd 1.14-25) 

4. Se apresenta alguma aparência do mal (I Ts 5.22; Ef 5.8; Mt 5.13-16) 

5. Se viola a autoridade dos pais, pastor, governo (Rm 13.2; Tt 1.9-10) 

6. Se traz dúvidas ao coração ou à consciência (Rm 14.22; I Jo 3.20) 

7. Se não traz edificação ou a glória de Deus (I Cor 6.19-20; 10.23) 

 

Para J.R. Stott "somos diferentes de tudo no mundo que não é cristão e esta contra-

cultura cristã é a vida do Reino de Deus." Por fim, H.R. Niebuhr apresenta Cristo 

como o transformador da cultura. 

 

É VERDADE QUE A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS? 

 

A Moda, a Liberdade e a Cultura da Imagem 

Fausto Rocha responde: A voz do povo não é a voz de Deus" Foi o povo que gritou: 

Fora com este (Jesus). Crucifica-o! (Lc 23.18-23) Não é porque bilhões de moscas 

visitam o lixo diariamente que você fará o mesmo.  

 

A realidade virtual explorada nos veículos culturais (TV, internet, cinema e a arte), 

comandada por inteligência artificial transformou-se na própria cultura. Dita a 

moda, valores e padrão de vida, aversos a Deus. As perguntas abaixo guiarão você: 

 

1. Isto prejudicará outros ou fará mal ao meu corpo? (I Cor 8.9-13) 

2. Em meu lugar, o que faria Jesus? (I Pd 2.21;1 Jo 2.6;C12.6;Jo 13.15) 

3. Posso testemunhar da minha fé enquanto faço isso? (I Pd 3.15) 

4. Minha consciência terá paz se eu fizer assim? (ITm 1.19;1 Jo 3.10) 

5. Meu pastor está de acordo com essa atitude? (Hb 13.7,17; Rm 13.2) 

 

Conforme a confissão de Westminster, "Todo o conselho de Deus concernente a 
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todas as coisas necessárias para a glória Dele e para a salvação, fé e vida do 

homem, ou é expressamente declarado na Escritura ou pode ser lógica e 

claramente deduzido dela. 
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Referência 

https://www.nucleodeapoiocristao.com.br/estudos/jovens/tatuagem.html 
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RAZÕES BÍBLICAS CONTRA A PORNOGRAFIA 

Por que eu deveria ir a uma 

conferência sobre pornografia? Eu 

perguntava a mim mesmo: por que 

todo esse barulho? Com a pobreza, 

abusos de crianças, vícios de drogas, 

aborto e AIDS aparecendo nas 

notícias, por que juntar-me a outra "anti" causa? No entanto eu fui ao encontro. 

Depois de ouvir, chocado, as evidências dos malefícios da pornografia em nossa 

sociedade, eu decidi juntar-me à cruzada pela sobrevivência dos valores que me 

são tão importantes e do país que eu amo. Deixe-me explorar com você algumas 

razões porque cada cristão deveria se juntar à luta contra a pornografia: 

 

PORNOGRAFIA LEVA À IDOLATRIA. A verdade central da religião cristã é a fé 

em um único Deus Santo. "Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele darás culto", 

disse Jesus (Mt 4:10). A história do antigo oriente médio documenta a decadência 

das nações que adoravam deuses da fertilidade usando órgãos sexuais como seus 

símbolos e prostituição como forma de adoração. Deus, no final das contas, puniu 

estas nações sem misericórdia, como Ele fez com seu próprio povo quando ele caiu 

nestas práticas pagãs. Pornografia supre os símbolos, os rituais, os estímulos e o 

credo para adoração do corpo humano e de seus impulsos sexuais ao invés do 

eterno Espírito, o Deus Jeová. 

 

PORNOGRAFIA É ANTI-CRISTÃ. Deus abomina tudo o que é imoral, sexualmente 

pervertido, associado a idolatria e a luxúria. "Não vos enganeis: nem impuros, nem 

idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, ... herdarão o reino de 

Deus ... o corpo não é para a impureza, mas, para o Senhor" (1 Co 6:9-13). As 

Santas Escrituras exortam em Ef 5:3 e Ef 5:11: "Mas a impudicícia e toda sorte de 

impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos" e 

"não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas; antes, porém, reprovai-as". 
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PORNOGRAFIA DESTRÓI AS RELAÇÕES HUMANAS NORMAIS. Jesus ensinou 

que nós somos protetores de nossos irmãos. De fato, nós somos guardiões uns dos 

outros. Pornografia dita que a satisfação dos próprios desejos de alguém é tudo o 

que importa. Ignorando a gravidez indesejada com seu resultado: o aborto. Deixa 

pelo seu caminho casamentos destruídos, crianças separadas e molestadas, jovens 

desiludidos e vizinhanças deterioradas. Os produtores, promotores e participantes 

não se preocupam com essas coisas. 

 

PORNOGRAFIA ATACA MULHERES E CRIANÇAS. O Cristianismo estabeleceu 

um lugar especial e de honra à mulher e a criança. Há séculos, quando ninguém 

olhava por elas nas sociedades pagãs, a Palavra de Deus deu-lhes dignidade e 

valor. Pornografia explora as mulheres como ferramentas descartáveis para a 

satisfação da luxúria masculina. Crianças são abusadas mentalmente, 

emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para satisfazer as compulsões 

hedonistas dos viciados em sexo. Os seguidores conscientes do Senhor Jesus não 

podem dar as costas a este comportamento destrutivo. 

 

PORNOGRAFIA VICIA. Pornografia envolve seus usuários como uma corda 

sempre apertando mais através de seus impulsos sexuais. O apóstolo Paulo 

descreveu este processo assim: "obscurecidos de entendimento, alheios à vida de 

Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, 

tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, 

cometerem toda sorte de impureza" (Ef 4:18-19). 

 

PORNOGRAFIA É O ANTI-RELAÇÃO SEXUAL CORRETA.  A Bíblia descreve o 

sexo como um belo presente e cheio de propósito de Deus para o homem e a 

mulher no casamento. Ele projetou o encontro sexual entre o marido e a esposa 

para se uma fonte de prazer mútuo, bem como o meio para perpetuar a Sua 

criação. Ele deu ao marido e a mulher a incrível capacidade de realizar o milagre 

de trazer a existência alguém à Sua imagem. Não é maravilhoso que este processo 
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esteja "empacotado" em um relacionamento de intensa alegria, fisicamente, 

emocionalmente, espiritualmente e socialmente? Portanto, não seria de se espantar 

que Satanás atacasse justamente este ponto central da criação de Deus. Desde o 

início ele tem se determinado a destruir o sistema que executa o mandamento 

original de Deus "E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, 

enchei a terra e sujeitai-a; dominai" (Gn 1:28b). Na demoníaca contradição ao 

plano de Deus, a pornografia promove a satisfação física sem amor, sexo sem 

responsabilidade, união sem obrigação pelas consequências, e exercício do 

privilégio sem nenhum cuidado com as consequências eternas originalmente 

projetadas para acompanhá-lo. 

 

PORNOGRAFIA E AMBIÇÃO SÃO PARCERIAS NA MALDADE. Ambição, de 

acordo com as Escrituras, desgosta a Deus e é destrutivo para a humanidade. Em 

contraste, Deus exorta em Sua Palavra que nós vivamos pelo nosso trabalho 

honesto. Os poucos capitães da indústria pornográfica levam vantagem das massas 

para seu próprio ganho, apesar dos impactos destrutivos nas vidas e na sociedade. 

Tanto produtores como revendedores ganham altos lucros. Os cofres do crime 

organizado estão abarrotados com o ganho proveniente da pornografia. Todos os 

estudos governamentais documentam umas poucas famílias do crime organizado 

controlam a distribuição nacional de pornografia pesada (hard core). (Final Report, 

Attorney General's Commission on Pornography, Volume 1 at 912-17.) 

 

PORNOGRAFIA AMEAÇA A SOCIEDADE OCIDENTAL COMO NÓS A 

CONHECEMOS. O sistema de valores judaico-cristão foi por muito tempo o 

fundamento moral e espiritual de nossa sociedade livre. Homens e mulheres são 

socialmente, economicamente e politicamente livres apenas onde eles também são 

livres das forças escravizadoras do mal. Pornografia é uma destas forças mais 

escravizantes. Coloca indivíduos e toda a sociedade longe de tudo que é bom e 

divino. Como o ex-chefe de justiça, Warren Burger, mencionou, "...pornografia 

pesada (hard-core) apodrece a base da sociedade." 
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PORNOGRAFIA DESVIA MILHÕES DE DÓLARES EM IMPOSTOS. Ela corrompe 

vizinhanças, destrói casamentos e famílias e trabalha junto ao crime organizado. A 

razão mais forte para que a indústria da pornografia seja eliminada deveria ser por 

desafiar ao Deus Todo-Poderoso. Pornografia é anti-Deus em suas pré-suposições 

e anti-cristã em sua prática. Ela destrói tudo que é precioso aos olhos de Deus, que 

fez tanto o homem como a mulher para experimentar o amor e o sexo como um 

presente belo, alegre e produtivo. Ela destrói crianças que deveriam ser tanto fruto 

de um casamento amoroso como beneficiários de uma sociedade moral e sadia. 

 

O QUE A BÍBLIA DIZ ACERCA DA PORNOGRAFIA 

Do Gênesis ao Apocalipse, Deus enfatizou os mesmos princípios várias vezes. Você 

não pode misturar trevas e luz, você não pode se juntar ou colocar-se debaixo de 

conselho de algo que não é de Deus sem se corromper. 

Lv 20:7, Sl 101:3, Pv 6:25-29; Pv 7:4-27; Pv 23:7; Pv 31:10 

Mt 5:27-28; Jo 5:14; Rm 6:11-14; 1 Co 6:12-20; 1 Co 7:1 

1 Co 7:8-9; 1 Co 7:37; 1 Co 10:13; Gl 5:16-17; Gl 24; 

Ef 2:3-6; Ef 4:18-19; Ef 5:3; Ef 5:11; Fp 4:8 

1 Ts 4:3; Tt 2:11-12; Tt 3:3-5; Hb 2:18; Hb 4:15-16; Hb 13:4 

Tg 1:12-14; Tg 4:1; Tg 4:7-8; 1 Pe 1:14-16; 2 Pe 1:4; 2 Pe 2:9 

1 Jo 2:16,17; Jd 18-21; Ap 14:4 

 

CINCO RAZÕES PARA LIVRAR SUA COMUNIDADE DA PORNOGRAFIA 

  

ECONÔMICA. Consumo de pornografia adiciona custos aos serviços de polícia, 

tribunais, cadeias, etc... especialmente em comunidades que têm lojas "para 

adultos", cinemas e lojas de "peep-show". Consumo da pornografia promove o 

negócio da prostituição nas comunidades, e aumenta o custo de tratar com esse 

problema. Essas áreas da cidade onde a pornografia ilegal é consumida, outros 

negócios são afetados, transformando a área em lugar evitado pelos negócios sérios 

e deteriorando a vizinhança. 
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SEGURANÇA E SAÚDE PÚBLICA. Pornografia promove comportamento sexual 

que espalha o vírus da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, muitas 

das quais estão crescendo em ritmo alarmante. Lojas e barracas de "Peep-show" e 

os chamados cinemas e teatros "adultos" são simplesmente locais de masturbação 

ou onde ocorre intercurso sexual ilegal. Eles proliferam as doenças e a saúde 

pública é ameaçada. Sequestro, molestação de crianças e outros comportamentos 

sexuais agressivos são causados e promovidos pela pornografia, especialmente pela 

pornografia pesada (hard-core). Isto compromete a segurança de nossas famílias, 

já que muitas mulheres e crianças estão diariamente sob risco de serem atacadas 

por usuários de pornografia pesada. 

 

SAÚDE MENTAL. Pornografia é a professora de educação sexual de nossas 

crianças e adolescentes. O grupo etário que vê - consome - pornografia mais que 

qualquer outro grupo está entre 12 e 17 anos de idade. Pode-se prever que este 

grupo etário é o mais negativamente afetado pela exposição à pornografia. Isto é 

pior se a pornografia é violenta, se a exposição se dá em pouca idade, e se a 

exposição resulta em uma experiência traumática ou experiência super-

estimulante. Crianças e adolescentes, a menos que ensinadas com cuidado, de 

maneira sistemática, acreditarão que o comportamento anormal mostrada na 

pornografia é normal. Eles crescerão com a idéia irrealista, frequentemente 

mórbida, do que esperar de um relacionamento sexual. Isto é extremamente 

perigoso para a saúde mental das crianças e adolescentes e é um dos fatores de 

predisposição e pré-condicionamento que levam a desordens, desvios e disfunções 

sexuais. A pornografia não ajuda, mas causa casamentos instáveis, aumento dos 

divórcios e evita que jovens e adultos tenham a intimidade social que necessitam. 

 

MORALIDADE. Nossa sociedade caminha grandes distâncias no sentido de tirar o 

melhor de nós os cidadãos, para promover e desenvolver as melhores qualidade. 

A pornografia, no entanto, apela aos interesses sexuais mais baixos. Ela toca em 

nosso lado negro e traz para fora o que há de mais perverso. Ela promove a 
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degradação da mulher. Isto é intolerável, inaceitável, um estigma social. É errado 

cultural e moralmente a promulgação desenfreada da propaganda degradante e 

desumanizadora. Isto não é a coisa certa a se fazer. É imoral tratar as mulheres 

como objetos para venda, uso e abuso. A mulher não é apenas um brinquedo. 

Nenhuma sociedade que tolera - permite ou promove - o abuso seletivo de 

mulheres e crianças pode chamar a si mesmo de boa. Está, na verdade, produzindo 

degradação e autodestruição. 

 

RELIGIÃO. Igualdade não promovida pela pornografia; desequilíbrio de poder sim. 

Imoralidade sexual e promiscuidade são promovidos pela pornografia. Os 

comportamentos e atitudes encorajados pela pornografia são especificamente 

proibidos em virtualmente todas as religiões no mundo - e por uma boa razão. A 

imagem de Deus na humanidade não pode sobreviver junto com os desvios 

provocados pela pornografia. Como a Religious Alliance Against Pornography 

(Aliança Religiosa Contra a Pornografia) diz: "Pornografia é um mal que deve ser 

eliminado." 

  

Resumido de National Coalition for the Protection of Children and Families  

por Bispo Clyde E. Van Valin – 01/05/2001 

(extraído da revista Light and Life - 30 de Outubro de 2000) 
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COMO VENCER A PORNOGRAFIA 

COMO EU SUPERO A MINHA TENTAÇÃO? 

 

Com a ajuda do evangelho, é possível estar completamente livre da pornografia. 

Então você quer assumir o "Golias" em sua vida - você quer ser livre de pornografia 

- é isso mesmo? A escravidão de olhar pornografia é apenas isso - um gigante 

aparentemente imparável bloqueando seu caminho.  

 

Essa barreira lasciva de impureza faz com que você se afaste do caminho de um 

cristão. Mas o seu chamado na vida não deve ficar atolado neste ciclo habitual de 

tentação, derrota e culpa para sempre. 

 

É absolutamente possível resistir a essas tentações impuras e viver uma vida cristã 

limpa e abastada. Deus criou o casamento como uma estrutura onde o homem e a 

mulher podem viver juntos com a Sua bênção, expressando seu amor um pelo outro 

em um relacionamento cuidadoso e harmonioso.  

 

“A infidelidade de ceder aos seus desejos sexuais de qualquer outra forma, incluindo 

a pornografia, vai potencializar as vontades da sua carne, te deixando fraco 

espiritualmente, fazendo você retroceder e viver uma vida de pecador ¨ 

 

Pecado é qualquer coisa que vai contra a vontade de Deus e Suas leis. Cometer 

pecado é transgredir ou desobedecer a essas leis.  

 

A luxúria do pecado reside na natureza humana. Em outras palavras, é contaminado 

e motivado pelas tendências pecaminosas que habitam em todas as pessoas como 

resultado da queda no pecado e na desobediência no jardim do Éden. Isso é não é 

um pecado básico, e precisa ser visto da maneira como Deus o vê: extremamente 

sério! 
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PORNOGRAFIA PREJUDICA SUA ALMA 

As consequências de ceder a esse adultério “oculto” são de grande alcance e fazem 

mais do que simplesmente afetá-lo. Não pense que só porque você está fazendo isso 

em segredo, ninguém mais se machuca. 

 

Você não apenas assusta sua própria alma através de imagens gravadas em sua 

memória, mas também prejudica gravemente sua capacidade de ser fiel a um 

cônjuge. Há muitas pessoas que nunca enganam fisicamente o parceiro, mas 

cederam ao adultério no “oculto”, e é tão destrutivo quanto. P A G E F O U R | J O 

U R N E Y 

Os efeitos da infidelidade podem ser vistos ao nosso redor no mundo de hoje: lares 

desfeitos, dor, amargura e sofrimento psicológico. 

 

A Bíblia frequentemente menciona sofrimento. Embora isso possa se referir ao 

sofrimento físico externo, na Nova Aliança aplica-se principalmente ao sofrimento 

que ocorre quando você cede as suas próprias cobiças e desejos pecaminosos.  

 

É um sofrimento interior que ocorre porque suas luxúrias não estão sendo satisfeitas.  

O objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. Uma das maneiras mais prejudiciais 

que ele consegue é levar as pessoas a ceder aos seus desejos sexuais fora da 

intimidade do casamento. 

 

Através da imundície, como a pornografia, Satanás toma o controle completo de 

uma pessoa. Os resultados são desastrosos. No entanto, Satanás tem a capacidade 

de esconder as consequências e fazer com que este apelo aos seus sentidos sejam 

saciados de tal maneira que, você perde momentaneamente a capacidade de 

reflexão, e não mensura as consequências, e perde-se assim, a visão do quadro geral 

de sua vida.  
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Então, enquanto você está lá com os olhos nos filmes e fotos pornográficas, satanás 

vai astuciosamente pintar uma foto de algo, ou alguém, sussurrando e seus ouvidos 

e mente, e assim você não tem outra alternativa senão ir junto com seu jogo imundo. 

Depois de cair na isca, você fica impuro, derrotado e envergonhado cada vez mais. 

 

O QUANTO VOCÊ QUER SE LIVRAR DA PORNOGRAFIA E DO PECADO? 

A questão é: o quanto você quer ser livre? Viver em escravidão aos seus desejos 

impuros é um mero inconveniente ou você realmente chegou ao ponto em que já 

basta? A chave é obter um ódio furioso, fervoroso e indignado contra esse pecado. 

Você pode orar para ter os olhos abertos para a natureza destrutiva da pornografia 

e obter um ódio perfeito pelo pecado. Como você pode lutar? Quase todos falam de 

batalhas e guerras, e quando se trata de uma vida cristã, se refere à batalha interior 

que surge quando um pensamento pecaminoso tenta você.  

 

O Espírito de Deus e a carne estão em desacordo. Quando você decidiu apenas fazer 

a vontade de Deus e estão sendo guiados pelo Espírito, um conflito entre a carne e 

o Espírito surge: não há mais algo que você realmente não odeia? Como você pode 

destruir completamente algo que é pouco mais que um “inconveniente”? Você 

definirá três alarmes diferentes e sairá de casa 45 minutos antes do necessário para 

garantir que você não perca uma entrevista de emprego pela manhã - mas que 

passos você está preparado para tomar para evitar as tentações de ver pornografia? 

 

Talvez você precise fazer uma pausa na navegação na Internet. Será que toda aquela 

busca sem objetivo deixou você sem qualquer vontade de resistir ao impulso de 

pecar? Cometer pecado é conscientemente fazer algo que você sabe que vai contra 

a vontade de Deus. Isso pode ser feito por palavras, ações ou mesmo pensamentos. 

(Tiago 1: 14-15)  

 

Você pode perguntar: “Não existem outras medidas práticas que eu possa tomar 

para me ajudar a superar?” É claro que existem. No entanto, você é a pessoa mais 
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qualificada para responder a essa pergunta. Você sabe melhor do que ninguém onde 

e quando você caiu no passado. Estar ciente de suas próprias fraquezas específicas 

lhe dá uma vantagem incrível em sua luta pela pureza! Uma vez que você reconhece 

onde e quando você está fraco, você identificou exatamente onde você precisa lutar 

e onde você precisa de poder para superar. 

 

ORAÇÃO NO TEMPO DE NECESSIDADE 

Hebreus 4:16 diz: “Chegamos, pois, corajosamente ao trono da graça.” Portanto, 

cheguemo-nos ousados ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e 

acharmos graça para ajudar em tempos de necessidade.” 

 

Hebreus 4:16. Porque Jesus foi tentado, mas não pecou, é possível que nos 

aproximemos dele com ousadia para receber a graça. Esta graça é para que 

possamos obter misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempo de dificuldade. 

 

Em outras palavras, você precisa orar. Você está doente de pecado, você odeia, você 

está tentando quebrar o Seu hábito de olhar pornografia, mas você se sente 

impotente. Gritar para Jesus em seu tempo de necessidade - quando você está sendo 

tentado - resultará em um poder inacreditável sendo liberado dentro de você, o 

poder do Espírito Santo. 

 

O Espírito Santo não faz as tentações magicamente desaparecerem. Da próxima vez 

que você for tentado a olhar pornografia - haverá oposição dentro de você. É o 

Espírito, e Ele está em conflito com sua carne.  

 

Pecado é algo que vai contra a vontade de Deus e Suas leis. Cometer pecado é 

transgredir ou desobedecer às essas leis. A luxúria do pecado reside na natureza 

humana. Em outras palavras, é contaminado e motivado pelas tendências 

pecaminosas que habitam em todas as pessoas como resultado da queda no pecado 

e na desobediência no jardim do Éden. 
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Este é atraído para a sujeira da qual você agora tem um intenso ódio. Assim que o 

pensamento disso aparecer em sua cabeça, grite: “Eu não vou ceder! Jesus, ajude-

me a vencer! “Se o seu anseio é sincero, então Jesus está mais do que disposto a 

ajudá-lo. A luta para manter seu coração puro não é fácil. É uma batalha diária. Mas 

a Bíblia contém promessas incríveis para aqueles que superarem: “Portanto, uma 

vez que Cristo sofreu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo espírito, 

pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado.” 1 Pedro 4: 1 

 

Use este verso como uma arma em sua própria vida. A alegria da vitória! Imagine: 

se você continuar dizendo “não” toda vez que o pecado erguer sua cabeça feia, você 

estará efetivamente deixando suas concupiscências famintas. Os desejos que 

experimentamos vão contra a vontade de Deus. Em outras palavras, um desejo por 

algo pecaminoso. Veja Tiago 1:14. 

 

Também chamado de “pecado na carne”. Embora a expressão “luxúria juvenil” seja 

frequentemente vista em conexão com desejos sexuais pecaminosos, a luxúria inclui 

qualquer coisa que vá contra o que é bom e certo aos olhos de Deus. (2 Timóteo 

2:22; Gálatas 5:18-21) Chegará o dia em que seus desejos adúlteros deixarão de te 

torturar. 

 

Aquilo que uma vez foi um gigante de impureza, estará morto. Você terá cessado do 

pecado. Uma vez que você comece a superar as tentações de olhar pornografia, é 

como se todo um novo mundo se abrisse! Você fica realmente feliz – de repente você 

está experimentando a alegria da vitória! 

 

Lute pela pureza! Lute para se tornar alguém que Deus pode usar para realizar Sua 

vontade na terra, e nunca desista! Como um cristão vencedor, você nunca perderá 

os prazeres baratos e temporários que teve que deixar para trás. Na verdade, você 

vai perceber que em Deus há mais prazer e deleite. 
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“Bem-aventurado o homem que suporta a tentação; porque, quando tiver sido 

aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu a todos os que O 

amam.” Tiago 1:12. 
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COMO VENCER A MASTURBAÇÃO 

Toda vez que você ouve a palavra “masturbação” em um sermão, um pequeno 

grupo, ou apenas na presença de outra pessoas, todos os tipos de coisas 

desconfortáveis começam a acontecer. 

 

A sala fica quieta, os rostos ficam vermelhos, as gargantas são limpas enquanto as 

pessoas mudam de lugar, todos evitam contato visual e todos tentam agir como se 

não tivessem acabado de ouvir essa palavra. Desajeitado ou não, como cristãos, esse 

é um assunto que não podemos ignorar.  Nossas igrejas e círculos comunitários estão 

cheios de pessoas que silenciosamente lutam contra esse pecado, muito 

constrangidas em buscar a ajuda que desejam encontrar. 

 

Talvez você seja alguém que lute com a masturbação. Ou talvez você não tenha ideia 

de por que isso é uma tentação para as pessoas, mas gostaria de ser alguém em 

quem os outros possam confiar e obter conselhos. De qualquer forma, aqui estão 

cinco indicadores práticos que ajudarão os cristãos a superar o pecado da 

masturbação. 

 

PERCEBA QUE A BÍBLIA REALMENTE CONDENA A MASTURBAÇÃO 

Você provavelmente já ouviu falar que a palavra “masturbação” não é encontrada 

em nenhuma parte das Escrituras, o que é absolutamente verdade. 

 

Portanto, quando a maioria das pessoas explica por que a masturbação é um 

pecado, elas se concentram nos pensamentos e intenções luxuriosos que quase 

sempre estão associados ao prazer próprio. 

 

Mas só porque a Bíblia não condena diretamente a masturbação não significa que 

ela não tenha sido proibida indiretamente. Muitas vezes, os autores da Bíblia falam 

em categorias e não em especificidades. Então, ao invés de listar todos os possíveis 

atos sexuais que poderiam ser pecaminosos, a Bíblia nos dá limites gerais nos quais 



MINISTRAÇÕES | ACAMPA JOVEM | MASF Brasil 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 

https://masfbrasil.com/acampajovem/ 

 

Conteúdo base para os ministradores 

70 

devemos permanecer. 

 

Para os casados, 1 Coríntios 7:5 declara: “Não se privem uns dos outros, exceto 

talvez por mútuo consentimento e por um tempo, para que vocês se dediquem à 

oração. Então, junte-se novamente para que satanás não o tente por causa de sua 

falta de autocontrole.” 1 Coríntios 7:9 explica:“ Mas se eles não podem se controlar, 

devem casar, porque é melhor casar do que queimar com por paixão.” Esses dois 

versículos nos dão uma categoria sexual para ambos, o casado e o solteiro, que 

engloba todos os atos sexuais tolerados: Toda atividade sexual deve incluir a 

presença física de seu cônjuge. 

 

A masturbação é indiretamente condenada pelo que é expressamente tolerado. 

Observe que Paulo diz que, se você é casado e pratica um ato sexual longe de seu 

cônjuge, caiu na tentação de satanás por causa de sua falta de autocontrole. 

 

Se você é solteiro e pratica algum ato sexual (porque você não tem um cônjuge), 

aqui novamente Paulo diz que você está mostrando que você não pode se controlar 

porque você está se entregando à atividade sexual destinada apenas ao casamento. 

 

Você não pode parar de se masturbar se não estiver convencido de que é 

pecaminoso. Portanto, o primeiro passo para parar este pecado é estar firmemente 

convencido de que a Bíblia condena este ato. 

 

NÃO USE TÁTICAS MENTAIS ESTRANHAS PARA JUSTIFICAR ESTE PECADO 

O ato de masturbação sempre começa na mente. Mesmo que você nunca tenha 

ouvido a lógica bíblica expressa acima, todos nós sabemos subconscientemente que 

a masturbação é um pecado. Para contornar isso, as pessoas costumam usar 

argumentos estranhos em suas cabeças para justificar por que estão se entregando 

ao prazer próprio. 
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Tem pessoas solteiras que dizem que aprenderam a se masturbar enquanto “não 

pensam em nada”, assim elas sentem que não estão desejando. E tem pessoas que 

justificam a masturbação afirmando que isso as ajuda a não cometer piores pecados 

sexuais, como ver pornografia ou fazer sexo antes do casamento. Mas há homens 

que acham que, enquanto estiverem pensando em seu cônjuge quando se 

masturbarem, então está tudo bem aos olhos de Deus. 

 

Existem inúmeros argumentos estranhos que poderíamos tentar usar para justificar 

a masturbação. Mas aos olhos de Deus, o pecado é pecado. Mantenha-se obediente 

sua consciência e as orientações do Espírito e às instruções da Bíblia. 

 

OLHE PARA A RECOMPENSA 

Para superar qualquer tentação, precisamos não apenas resistir ao mal, mas também 

buscar o que é bom. Romanos 12:21 diz: “Não seja vencido pelo mal, mas supere o 

mal com o bem”. Se você é solteiro e deseja superar a masturbação, precisa acreditar 

firmemente que seu autocontrole e autosacrifício agora resultarão em maior prazer 

no futuro. 

 

Você deve aprender não apenas a resistir à tentação, mas a buscar o prazer que 

advém de agradar a Deus. Além disso, a masturbação diminuirá sua satisfação 

sexual quando você se casar. 

 

Quanto mais você resistir à tentação sexual agora, maiores serão as suas experiências 

sexuais com seu futuro cônjuge. E mais do que isso, quanto mais você resiste ao 

pecado em geral, maior será a sua experiência com Deus. 

 

NÃO SUBESTIME O QUE É VISUAL 

Você está mais tentado a se masturbar tarde da noite? Pare de ficar acordado tão 

tarde. Os filmes pornôs plantam sementes de pecado sexual, e é você que alimenta 

sua natureza pecaminosa. Pare de assistir a esses tipos de filmes. Ir à praia ou ao 
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ginásio faz com que você veja o sexo oposto em roupas atraentes? Não vá mais a 

esses lugares. Identifique quaisquer gatilhos e elimine-os. Lutar contra a masturbação 

é uma batalha espiritual, mas também não subestime as coisas visíveis que você vê.  

 

LEMBRE-SE DE QUEM VOCÊ É EM CRISTO 

O processo de santificação está diretamente ligado à nossa disposição de aceitar os 

efeitos que o evangelho teve sobre nós. Quando nos tornamos cristãos, somos 

transformados em uma nova criatura com desejos de agradar a Deus (2 Coríntios 5: 

14-21). 

 

Agora devemos passar o resto de nossas vidas aprendendo a abraçar nossa nova 

identidade e rejeitar nossa velha natureza. Se você quiser superar a tentação de se 

masturbar, você deve confiar em sua Bíblia no que ela diz sobre seus sentimentos. 

Pregue a verdade a si mesmo: “Sou uma nova criação em Cristo. Eu não quero 

pecar assim. Quero agradar a Deus agora”. 

 

Quanto mais profundamente você acredita que é uma nova pessoa que anseia pela 

pureza, e não pela promiscuidade, mais suas ações começarão a mudar. Se você é 

um cristão, você é uma nova criação. Agora você só precisa acreditar e viver dessa 

verdade. 

 

Inicie a mudança para a glória de Deus. Você não pode esperar a ajuda de Deus se 

o seu foco é em si mesmo e o que a liberdade pode fazer por você. Isaías 48:11 diz 

que Deus não compartilhará sua glória com outra. Na história de Gideão, Deus 

reduziu o tamanho de seu exército para que, quando vencessem a batalha, Israel 

não pudesse reivindicar glória para si mesmo. (Ver Juízes 7: 2) 

 

Deus não quer que nos orgulhemos de nós mesmos ou de um programa que 

seguimos. Deus trabalha para sua própria glória. (NOTA: glória significa honra, 

louvor, exaltação, magnificência, holofote. Jesus era o “esplendor da sua glória e a 



MINISTRAÇÕES | ACAMPA JOVEM | MASF Brasil 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 

https://masfbrasil.com/acampajovem/ 

 

Conteúdo base para os ministradores 

73 

imagem expressa da sua pessoa” (Hebreus 1: 1) Jesus “glorificou” o Pai chamando 

a atenção para o verdadeiro caráter de Deus tornando-se carne e dando-nos um 

exemplo visual e tangível.) Então, pergunte a si mesmo: “Meu motivo para vencer é 

trazer honra a mim mesmo ou honrar a Deus?” Ao superar a masturbação, esta 

questão deve ser resolvida. Você pode trabalhar em sintonia com Deus. Deixe isso 

se tornar seu novo lema: "Portanto, se você come ou bebe, ou o que você faz, faça 

tudo para a glória de Deus”. (I Coríntios 10:31)  

 

Isso garantirá seu sucesso porque Deus virá em seu auxílio para que Ele seja 

glorificado. O ponto é que Deus não entrará nesse tipo de barganha. Ele não quer 

ser usado para sua própria promoção. Se você quer ser íntimo com Ele e desfrutar 

dos benefícios da associação com Ele, deve ser por amor a Ele, não amor por si 

mesmo. 

 

Ele quer um compromisso genuíno e quer o crédito pela mudança que fez em sua 

vida. A raiz de ser viciado em masturbação é o egocentrismo. Deus não pode libertar 

você do vício sem arrancar a raiz. Você deve ter seu foco no Senhor, não em você 

mesmo.  

 

Se Ele libertasse você, você acabaria encontrando outra forma de autoadoração. 

Deus quer mais seu coração do que bom comportamento. Concentrando-se na 

glória que Deus trará na sua vida “No entanto, quando alguém se volta para o 

Senhor, o véu é retirado. 17 Agora o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do 

Senhor, há liberdade. 18 Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um 

espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma 

imagem, como pelo Espírito do Senhor.” (2 Cor 3: 16-18) 

 

Você pegou esses dois pontos importantes? Onde o Espírito do Senhor está, há 

liberdade! Tudo o que você vê é o que você se torna! Você provavelmente tentou 

deixar de ser viciado em masturbação antes e não durou muito tempo. Você estava 
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pensando em sua culpa, seu desconforto e sua escuridão, em vez de contemplar 

Jesus e Sua glória e graça. Superando a masturbação: seja decisivo e tome medidas. 

 

Pureza e piedade devem significar o suficiente para justificar o esforço. Para fazer 

isso você deve saber o que a palavra de Deus ensina. “Com que um jovem purificará 

o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra.” (Sal 119: 9,) 

 

A PALAVRA DE DEUS É O ANTÍDOTO PARA A IMPUREZA. 

Mas você já deve saber que a Bíblia não aprova isso e você ainda faz isso. Por que? 

Você deve ser motivado pelo temor do Senhor. "Pelo temor do Senhor os homens 

se desviam do mal." (Provérbios 16: 6). Uma pessoa que teme o Senhor não 

procurará empurrar os limites do pecado. Eles verão o pecado como um veneno que 

deve ser erradicado a qualquer custo. O grito do seu coração deve ser para agradar 

ao Senhor e glorificá-lo. 

 

Quando toda a vontade for removida, e você conseguir superar, sua mente deixará 

de desejar e ocupará a si mesma em outras atividades. Pense sobre isso. Digamos 

que sua irmã acabou de fazer uma festa de aniversário e você sabe que há um bolo 

de chocolate na geladeira. Você pode pensar sobre isso o dia todo e esperar voltar 

da escola para curtir uma fatia.  

 

Mas quando você chega em casa, vê que tudo acabou. Você pode se sentir frustrado 

por um momento, mas quando você sabe que não está disponível, não é mais uma 

opção, seu cérebro terá que fazer o ajuste e parar de desejar. Então você encontrará 

outro caminho para satisfazer seu paladar. 

 

Esta é uma lei da mente. Vencer a masturbação é um princípio é fundamental.  
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MINISTRAÇÕES | ACAMPA JOVEM | MASF Brasil 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 

https://masfbrasil.com/acampajovem/ 

 

Conteúdo base para os ministradores 

76 

COMO O JOVEM CRISTÃO DEVE BUSCAR A SANTIDADE 

“Seja santo, porque eu sou santo” 

O QUE É SANTIDADE? 

Deus chamou todo cristão para 

uma vida santa. Ser santo é ser 

moralmente inocente. A palavra 

significa ser "separado”. Então a 

compreensão, é ser separado para 

Deus e ter uma conduta 

condizente com os que estão 

separados". Em outras palavras, 

viver uma vida santa é viver uma 

vida em conformidade com os preceitos morais da Bíblia e em contraste com os 

caminhos pecaminosos do mundo. Vamos dar uma olhada em alguns versos: 

• I Tessalonicenses 4: 3-7 

• I Pedro 1: 14-16 

• Efésios 4: 22-24 

• Romanos 12: 1-2 

 

O que a Santidade é para você? 

Se a santidade é supostamente o elemento básico, fundamental e essencial para a 

vida cristã, por que não sentimos mais em nossa caminhada diária? Por que tantos 

cristãos sentem-se constantemente derrotados em sua luta contra o pecado? 

 

Três problemas básicos que contribuem para esse dilema: 

 

1. Nossa atitude para com o pecado é mais autocentrada e auto orientada do que 

centrada em Deus. 

Nós nos tornamos mais preocupados com nossa própria "vitória" sobre o pecado do 

que com o fato de que nossos pecados entristecem o coração de Deus. Deus quer 
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que andemos em obediência – não em luta pela vitória. A obediência é orientada 

para Deus, a vitória é orientada para o ego. A vitória é um subproduto da 

obediência. 

 

2. Nós não entendemos “viver pela fé”. 

(Gálatas 2:20) Assumimos que nenhum esforço a santidade é necessário da nossa 

parte. Devemos enfrentar o fato de que SOMOS OS responsáveis pela noss 

caminhada de santidade. 

 

3. Nós não levamos o pecado a sério.  

O pecado é uma ofensa a Deus.  Nós somos propensos a categorizar mentalmente 

os pecados que são inaceitáveis e aqueles que são toleráveis. Precisamos chamar o 

pecado de pecado.... independente se é grande ou pequeno, mas porque a lei de 

Deus proíbe isso. 

 

SANTIDADE NÃO É UMA OPÇÃO 

Hebreus 12:14 nos diz que “sem santidade ninguém verá o Senhor”. Será que nossa 

salvação dependerá em algum grau de se alcançarmos algum nível de santidade 

pessoal? A resposta para isso é não. Os melhores cristãos nunca podem em si 

mesmos merecer a salvação através da santidade pessoal (Isaías 64: 6, Efésios 2: 8-

9, Romanos 5:19, I Pedro 3:18).  

 

Nossa santidade diante de Deus depende inteiramente na obra de Cristo. No 

entanto, há uma santidade que temos em Cristo e uma santidade a que devemos 

nos esforçar, para a qual somos chamados em nossa vida diária (I Coríntios 1: 2, I 

Tessalonicenses 4: 7). 

 

A verdadeira salvação traz consigo o desejo de ser santificado. Efésios 1: 4 nos diz 

que o propósito de nossa salvação é ser "santo e inculpável em sua vista". Continuar 
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a viver no pecado como discípulo é ir contra o propósito de Deus para nossa 

salvação. 

Portanto, a santidade não é necessária como condição para a salvação - mas como 

uma parte essencial da salvação que é recebida pela fé em Cristo. 

 

O Espírito Santo que cria em nós uma fé salvadora também cria em nós o desejo de 

santidade. Ele não cria um, sem o outro (Tito 2: 11-12). Então, vemos que a 

santidade não é uma opção... são um resultado natural e requerido da nossa 

salvação para um número de razões: 

 

1. A santidade é necessária para uma comunhão íntima com Deus. Quem pode ter 

comunhão com Deus? Aqueles que vivem uma vida santa (Salmo 15: 1-5). A oração 

é uma parte vital da comunhão com Deus, todavia, o Salmo 66:18 nos diz que o 

Senhor não dará ouvidos às nossas orações se acalentarmos o pecado nos nossos 

corações. Quando pecamos conscientemente, isso afeta nossa intimidade com Deus. 

Assim como quando desobedecemos aos nossos pais, as coisas não ficam "boas" até 

que a questão seja tratada.   

 

2. A santidade é necessária para o nosso próprio bem-estar. Hebreus 12: 6 nos diz 

que o Senhor disciplina aqueles que Ele ama, o que pressupõe que, em algum 

momento, precisaremos de disciplina. Persistir na desobediência é aumentar nossa 

necessidade de disciplina. Quando Deus fala para nós sobre algum pecado em 

nossas vidas, precisamos prestar atenção e agir. Deus é sério sobre santidade na vida 

de Seus filhos e, se necessário, nos disciplina para alcançarmos seu incrível amor por 

nós. Mas no final, é para o nosso bem (Romanos 8:28). 

 

3. A santidade é necessária para um serviço eficaz a Deus. Santidade e serviço estão 

ligados. O Apóstolo Paulo disse a Timóteo que quando uma pessoa se purifica do 

pecado, ela pode ser usada de forma mais eficaz (2 Timóteo 2: 19-21). É o sagrado 

Espírito que nos capacita para o serviço, e quando nós satisfazemos nossa natureza 
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pecaminosa, nós afligimos a Ele (Efésios 4:30). Ficar caindo em tentação, pecado e 

depois ir buscar o perdão de Deus, não é o padrão de D’us, mas uma vida profana. 

 

4. A Santidade finalmente nos assegura a salvação. Quando acreditamos em Cristo, 

nos tornamos uma nova criação (2 Coríntios 5:17). Essa mudança torna-se cada vez 

mais evidente e o fruto é produzido à medida que amadurecemos em nossa 

caminhada com o Senhor. Se não sabemos nada de santidade, seremos afligidos 

por nossos pecados. Devemos nos esforçamos e buscar ter um profundo desejo de 

obedecer a Deus, sabendo que somos privilegiados, por sermos seus filhos. A 

Santidade é um elemento necessário e essencial na vida do cristão que andar com o 

Senhor.  

 

Comprometa-se a pedir ao Senhor que esclareça em seu coração o seu chamado à 

santidade. As Escrituras nos dizem que Deus nos ordena a sermos santos, porque 

Ele é santo (Levítico 19: 2).  
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COMO CONSERVAR A SANTIDADE NA JUVENTUDE 

Desde o final da década de 60 que o jargão se fez notório: Sexo, Drogas e Rock 

Roll. 

  

Este foi o grito requerendo ajuda de uma juventude em decadência profunda 

daquela época e é o mesmo grito nos dias de hoje. Tudo o que precisavam era de 

um referencial e o buscaram de forma errada nas pessoas erradas, já que a própria 

estrutura familiar estava desabando frustrando os sonhos e gerando desequilíbrio 

emocional. Nos dias de hoje não é diferente, a juventude está em busca de 

referencial, tudo o que querem é paz e amor em suas vidas. 

  

Porém Jesus disse em João 14:27: "A minha paz voz deixo, a minha paz voz dou, 

dou não como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize." 

  

Conhecendo a raiz desta afirmação: A Palavra paz liberada por Jesus 

é, Shalom que quer dizer, paz perfeita, sem barganhas, paz sem mistura, este nível 

de paz somente um ser perfeito em tudo pode conceber, e a paz que não depende 

de circunstâncias. 

  

Por duas vezes no mesmo versículo o Senhor Jesus afirma que concebia a Paz, 

pois ninguém melhor do que ele para ser o referencial de alguém que caminhava 

debaixo deste princípio de paz que o povo daquela época não conhecia. 

Jesus estava nos chamando a caminhar debaixo de uma paz que o mundo não 

pode em hipótese alguma oferecer, pois esta paz gera alicerces para fé. 

  

“A PAZ de Cristo gera alicerces para a fé do Crente”. 

 E o que isto tem haver com a juventude? Tudo! Pois a única classe que 

abertamente declara a sua busca pela paz é a classe juvenil, é a juventude. Um 

jovem como referencial de Paz é um jovem que pode atrair multidões, por causa 

da graça que naturalmente já lhe é concedida por meio de uma intimidade 
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contínua com o Criador. O príncipe deste mundo sabe exatamente o que um jovem 

busca. O jovem busca a Paz, e esta não lhes é normalmente oferecida em seus lares 

que é a base social, e eles em sua própria linguagem buscam entre si soluções para 

resolverem seus problemas e questionamentos. Um jovem sempre está disposto a 

mudanças e se ele estiver convencido de que a melhor forma de se viver é baseado 

na santidade ele vai procurar buscá-la, porém ele precisa de um roteiro a seguir e 

um referencial para imitá-lo e uma inspiração para motivá-lo. 

 

“Todo jovem está em busca de um referencial, um modelo" 

Se a juventude perceber que aqueles que estão ao seu redor são santos será mais 

fácil para eles. A criança e o jovem são perspicazes e extremamente inteligentes 

eles percebem quando algo está errado e respondem na mesa dimensão. 

 

“A Juventude costuma responder ao Modelo" 

Em sua existência é apresentada a juventude vários modelos a serem seguidos. Já 

sabemos que o principal deles é a família, mais especificamente o pai e a mãe. 

  

“Na ausência do modelo ideal o jovem busca modelos paralelos" 

Quando estes ou a ausência destes modelos não responde satisfatoriamente 

dando-lhes a direção correta, o jovem sai em busca de outros modelos a seguir, e 

geralmente os mesmos modelos que os pais estão fundamentados: Novelas, filmes, 

conceitos impiedosos e princípios baseados no espírito deste mundo, costumes 

pagãos etc.  Porém se lhes for oferecido o modelo santo a probabilidade de 

obtermos uma resposta santa aumenta. E é a esse tipo de exposição que a 

juventude precisa ser submetida. 

 

“Se oferecermos um padrão de santidade, o jovem responde" 

Manter-se santo é um ato individual, porém gerar um estilo em santidade é esforço 

coletivo, onde há um santo deve haver mais. Um rapaz ou uma moça tem total 
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condição de se manter puros para um matrimonio de sucesso. Deus acredita nisto 

("Jovens eu vos escrevo porque sois fortes" - I João). 

  

Há uma força especifica observada por Deus na juventude para que este vença a 

sua carne e os apelos do mundo, isto é possível. É possível um jovem caminhar em 

um estilo de santidade a tal ponto que incomodo de outros ao seu redor e desperte 

uma curiosidade e inspiração em outros jovens. 

 

Porém creio que no que diz respeito à igreja isto terá que começar do líder e passar 

a repousar nos demais. Dizer não para o pecado é uma questão de em primeiro 

lugar decidir que devo dizer: Eu decido caminhar em santidade, dizer não para o 

pecado. Depois de ter decidido, aí começa a segunda fase, que é lutar, esmurrar o 

seu próprio eu para ver a glória de Deus. 

 

“Fazer a vontade de Deus atrai a Sua Glória". 
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Referências 

https://www.estudosdecelulas.com.br/como-conservar-a-santidade-na-juventude/ 

Ebook Guia do Jovem Cristão www.starday.com.br 
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CARTA A UM UNIVERSITÁRIO CRISTÃO 

 Caro irmão em Cristo, 

Você tem o privilégio de frequentar 

um curso superior, algo que não está 

disponível para muitos brasileiros 

como você. Todavia, esse privilégio 

implica em muitas responsabilidades 

e em alguns desafios especiais. Um 

desses desafios diz respeito a como 

conciliar a sua fé com determinados ensinos e conceitos que lhe têm sido 

transmitidos na vida acadêmica. 

 

Até ingressar na universidade, você viveu nos círculos protegidos do lar e da igreja. 

Nunca a sua fé havia sido diretamente questionada. Talvez, por vezes, você tenha 

se sentido um tanto desconfortável com certas coisas lidas em livros e revistas, com 

opiniões emitidas na televisão ou com alguns comentários de amigos e conhecidos. 

Porém, de um modo geral, você se sentia seguro quanto às suas convicções, ainda 

que nunca tivesse refletido sobre elas de modo mais aprofundado. 

 

Agora, no ambiente secularizado e muitas vezes abertamente incrédulo da 

universidade você tem ficado exposto à idéias e teorias que se chocam frontalmente 

com a sua fé até então singela, talvez ingênua, da infância e da adolescência. Os 

professores, os livros, as aulas e as conversas com os colegas têm mostrado outras 

perspectivas sobre vários assuntos, as quais parecem racionais, científicas, 

evoluídas. 

 

Alguns de seus valores e crenças parecem agora menos convincentes e você se 

sente pouco à vontade para expressá-los. Para ajudá-lo a enfrentar esses desafios, 

eu gostaria de fazer algumas considerações e chamar a sua atenção para alguns 

dados importantes. 
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Em primeiro lugar você não deve ficar excessivamente preocupado com as suas 

dúvidas e inquietações. Até certo ponto, ter dúvidas é algo que pode ser benéfico 

porque o ajuda a examinar melhor a sua fé, conhecer os argumentos contrários e 

adquirir convicções mais sólidas. O apóstolo Paulo queria que os coríntios tivessem 

uma fé testada, amadurecida, e por isso recomendou-lhes: “Examinem-se para ver 

se vocês estão na fé; provem a si mesmos” (II Co 13.5). As dúvidas mal resolvidas 

realmente podem ser fatais, mas quando dão oportunidade para que a pessoa 

tenha uma fé mais esclarecida e consciente, resultam em crescimento espiritual e 

maior eficácia no testemunho. O apóstolo Pedro exortou os cristãos no sentido de 

estarem “sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a 

razão da esperança que há em vocês” (I Pe 3.15). 

 

Além disso, você deve colocar em perspectiva de afirmações feitas por seus 

professores e colegas em matérias de fé religiosa. Lembre-se que todas as pessoas 

são influenciadas por pressupostos, e isso certamente inclui aqueles que atuam nos 

meios universitários. A idéia de que os professores e cientistas sempre pautam as 

suas ações pela mais absoluta isenção e objetividade é um mito. Por exemplo, 

muitos intelectuais acusam a religião de ser dogmática e autoritária, de cercear a 

liberdade das pessoas e desrespeitar a sua consciência. Isso até pode ocorrer em 

muitos casos, mas a questão aqui é a seguinte: Estão os intelectuais livres desse 

problema? A experiência mostra que os ambientes acadêmicos e científicos podem 

ser tão autoritários e cerceadores quanto quaisquer outras esferas da atividade 

humana.  

 

Existem departamentos universitários que são controlados por professores 

materialistas de diversos naipes – agnósticos, existencialistas e marxistas. Muitos 

alunos cristãos desses cursos são ridicularizados por causa de suas convicções, não 

têm a liberdade de expor seus pontos de vista religiosos e são tolhidos em seu 

desejo de apresentar perspectivas cristãs em suas monografias, teses ou 

dissertações. Portanto, verifica-se que certas ênfases encontradas nesses meios 
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podem ser ditadas simplesmente por pressupostos ou preconceitos antirreligiosos e 

anticristãos, em contraste com o verdadeiro espírito de tolerância e liberdade 

acadêmica. Você, estudante cristão que se sente ameaçado no ambiente 

universitário, deve lembrar que esse ambiente é constituído de pessoas imperfeitas 

e limitadas que lidam com seus próprios conflitos, dúvidas e contradições, e que 

muitas dessas pessoas foram condicionadas por sua formação familiar ou 

educacional a sentirem uma forte aversão pela fé religiosa. Tais indivíduos, sejam 

eles professores ou alunos, precisam não do nosso assentimento às suas posições 

antirreligiosas, mas do nosso testemunho coerente, para que também possam crer 

no Deus revelado em Cristo e encontrem o significado maior de suas vidas. 

 

Todavia, ao lado dessas questões mais pessoais e subjetivas, existem alegações 

bastante objetivas que fazem com que você se sinta abalado em suas convicções 

cristãs. Uma dessas alegações diz respeito ao suposto conflito entre fé e ciência. O 

cristianismo não vê esse impasse, entendendo que se trata de duas esferas distintas, 

ainda que complementares. Deus é o criador tanto do mundo espiritual quanto do 

mundo físico e das leis que o regem. Portanto, a ciência corretamente entendida 

não contradiz a fé, elas tratam de realidades distintas ou das mesmas realidades a 

partir de diferentes perspectivas.  

 

O problema surge quando um intelectual, influenciado por pressupostos 

materialistas, afirma que toda a realidade é material e que nada que não possa ser 

comprovado cientificamente pode existir. O verdadeiro espírito científico e 

acadêmico não se harmoniza com uma atitude estreita dessa natureza, que decide 

certas questões por exclusão ou por antecipação. Mas vamos a alguns tópicos mais 

específicos. Você, universitário cristão, pode ouvir em sala de aula questionamentos 

de diversas modalidades: acerca da religião em geral (uma construção humana 

para responder aos anseios e temores humanos), de Deus (não existe ou então 

existe, mas é impessoal e não se relaciona com o mundo), da Bíblia (um livro 

meramente humano, repleto de mitos e contradições), de Jesus Cristo (nunca 
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existiu ou foi apenas um líder carismático), da criação (é impossível, visto que a 

evolução explica tudo o que existe), dos milagres (invenções supersticiosas, uma 

vez que conflitam com os postulados da ciência), e assim por diante. Não temos 

aqui espaço para responder a todas essas alegações, mas perguntamos: Quem 

conferiu às pessoas que emitem esses julgamentos a prerrogativa de terem a última 

palavra sobre tais assuntos? Por que deve um universitário cristão aceitar 

tacitamente essas alegações, tantas vezes motivadas por preferências pessoais e 

subjetivas de seus mestres, como se fossem verdades definitivas e inquestionáveis? 

 

O fato é que, desde o início, os cristãos se defrontam com críticas e contestações de 

toda espécie. Nos primeiros séculos da era cristã, muitos pagãos acusaram os 

cristãos de incesto, canibalismo, subversão e até mesmo ateísmo. Foram 

especialmente contundentes as críticas feitas por homens cultos como Porfírio e 

Celso, que questionaram a Escritura, as noções de encarnação e ressurreição, e 

outros pontos. Eles alegavam que o cristianismo era uma religião de gente ignorante 

e supersticiosa. Em resposta a esses ataques intelectuais surgiu um grupo de 

escritores e teólogos que ficaram conhecidos como os apologistas e os polemistas. 

Dentre eles podem ser citados Justino Mártir, Irineu de Lião, Tertuliano, Clemente 

de Alexandria e Orígenes, que produziram notáveis obras em defesa da fé cristã. 

 

Em nosso tempo, também têm surgido grandes defensores da cosmovisão cristã, 

tais como Cornelius Van Til, C. S. Lewis, Francis Schaeffer, R. C. Sproul, John Stott 

e outros, que têm utilizado não somente a Bíblia, mas a teologia, a filosofia e a 

própria ciência para debater com os proponentes do secularismo. Além deles, 

outros autores têm publicado obras mais populares acerca do assunto, 

apresentando argumentos convincentes em resposta às alegações anticristãs. Dois 

bons exemplos recentes são o livro de Lee Strobel, Em Defesa da Fé 

(www.editoravida.com.br), que possui um capítulo especialmente instrutivo sobre 

uma questão até hoje não aclarada pela ciência, ou seja, a origem da vida, e o livro 

de Phillip Johnson, Ciência, Intolerância e Fé (www.ultimato.com.br), cujo subtítulo 
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já diz muito: “A cunha da verdade: rompendo os fundamentos do naturalismo”. É 

importante que você, universitário cristão, leia esses autores, familiarize-se com seus 

argumentos e reflita de maneira cuidadosa sobre a sua fé, a fim de que possa resistir 

à sedução dos argumentos divulgados nos meios acadêmicos. 

 

Outra iniciativa importante que você deve tomar é aproximar-se de outros 

estudantes que compartilham as mesmas convicções. É muito difícil enfrentar 

sozinho as opiniões contrárias de um sistema ou de uma comunidade. Por isso, 

envolva-se com um grupo de colegas cristãos que se reúnam para conversar sobre 

esses temas, compartilhar experiências, apoiar-se mutuamente e cultivar a vida 

espiritual. Muitas universidades têm representantes da ABU – Aliança Bíblica 

Universitária, e de outras organizações cristãs idôneas que visam precisamente 

oferecer auxílio aos estudantes que se deparam com esses desafios. Não deixe 

também de participar da igreja onde você encontra comunhão genuína e alimento 

sólido para a sua vida com Deus. 

 

Em conclusão, procure encarar de maneira construtiva os desafios com que está se 

defrontando. Veja-os não como incômodos, mas como oportunidades dadas por 

Deus para ter uma fé mais madura e consciente, para conhecer melhor as 

Escrituras, para inteirar-se das críticas ao cristianismo e de como responder a elas, 

para dar o seu testemunho diante dos seus professores e colegas, por palavras e 

ações. Saiba que você não está só nessa empreitada. Além de irmãos que 

intercedem por sua vida, você conta com a presença, a força e a sabedoria do 

Senhor. Muitos já passaram por isso e foram vitoriosos. Nosso desejo sincero é que 

o mesmo acontece com você. Deus o abençoe! 
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COMO O CRISTÃO PODE CONVIVER NA FACULDADE 

Em um mundo secular, muitas vezes pode ser difícil ser um cristão proclamado. 

Quando você adiciona a faculdade à equação, isso torna sua caminhada de fé ainda 

mais desafiadora.  

 

Felizmente, você pode ir para a faculdade, e ter um forte relacionamento com Cristo. 

Mesmo que você tenha crescido em um forte relacionamento familiar e social voltado 

a Cristo e ter desenvolvido um relacionamento com Ele. 

 

Isso não significa que durante toda a estadia na faculdade, você não será tentado 

para pecar. Mas segue algumas lições, que você poderá aplicar para ter uma boa 

convivência na faculdade com a companhia de Cristo. 

 

ENCONTRE O SEU PROPÓSITO 

Muitas vezes, como estudantes universitários, procuramos encontrar uma carreira 

que forneça fortuna e fama. Quando você está vivendo o propósito que Deus lhe 

deu, a recompensa é maior do que quaisquer posses terrenas. Viver sem propósito 

permitirá que fique cego para as distrações que te cercam. Entender que você está 

vivendo o propósito de Deus para você o incentiva a se esforçar ainda mais. 

 

Enquanto orar, não peça coisas que o consolem, mas peça a Deus que revele o seu 

propósito para você. Uma vez que você tenha uma compreensão do seu propósito, 

seja obediente ao Senhor e tenha fé NEle. Fé e obediência não só proporcionarão 

bênçãos para você, mas para os outros.... 

 

Entenda que você deve fazer mais do que apenas orar... 

As orações devem ser complementadas com compromisso. Não podemos pedir 

continuamente a Deus coisas, se não soubermos quem ele é. Por exemplo, você 

perguntaria a um estranho, qual propósito ele forneceria para você? Para que 

possamos construir confiança e adquirir conhecimento em Deus, devemos ler as 
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Escrituras Sagradas. A Palavra de Deus, a Bíblia, fornece exemplos da vida real de 

como vencermos neste mundo. 

 

Além disso, nos mostra os resultados de ter fé e viver com propósito. A Rainha Ester 

foi desafiada a ir contra as exigências do marido e salvar os judeus, seus 

compatriotas, e a si mesma. Como resultado de ser obediente e fiel, ela salvou os 

judeus e recebeu bênçãos ilimitadas. Obviamente, há muito mais em sua história e 

eu sugiro fortemente que você a leia.... 

 

Cerque-se de pessoas que tem o seu mesmo ideal... 

Provérbios 13:20 declara: “Aquele que anda com os sábios será sábio, mas o 

companheiro dos tolos será destruído”.  

 

Quando se torna associado a uma multidão negativa, você começa a fazer coisas 

negativas. Deus deixa de ser uma fonte de conforto e logo é substituído por álcool. 

Se torna um ser solitário e envolvido com falsos amigos. 

 

Busque amigos quem tem o mesmo propósito e visão de vida como você. Encontre 

uma igreja que você goste. No entanto, consiga encontrar uma igreja que lhe permita 

construir um relacionamento mais profundo com Deus. Frequentar uma igreja lhe 

dar a oportunidade de ter comunhão com cristãos que pensam da mesma maneira.  

 

Além disso, proporciona outro nível de responsabilidade e de servir ao Senhor. 

 

Faça uma aliança de devoção e de compromisso com Deus... 

Eu defino a devoção como desistir de algo que você ama por algo que você ama 

mais. Para mim, o que mais amo é Deus. Ao longo da faculdade você é tentado com 

álcool, sexo e ganância, só para citar alguns....  
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No entanto, quando você entende que participar dessas atividades faz Deus infeliz, 

você irá parar. Deus sempre proverá graça a seus filhos. No entanto, é muito mais 

fácil quando participamos constantemente de atividades que irão glorificar seu 

Reino.  

 

Em última análise, tudo o que fazemos na vida deve ser apenas para glorificá-lo. 

Alguns futuros universitários acharão que ser um jovem cristão é como um fardo e é 

insatisfatório. Eu teria que respeitosamente discordar dessa afirmação. 

 

Uma vez que conseguir encontrar seu propósito através de Deus, a sua vida se 

tornará mais gratificante. Não conduzirá a vida sozinho. A Palavra fornecerá 

exemplos reais de viver com fé e obediência. Deus então lhe dará amigos que se 

tornarão seus parceiros de responsabilidade e te elevarão. 
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Referências 

https://cpaj.mackenzie.br/historia-da-igreja/apologetica/carta-a-um-universitario-

cristao/ 

Ebook Guia do Jovem Cristão www.starday.com.br 
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COMO LIDAR COM A ANSIEDADE 

O que é ansiedade e quando é um 

transtorno? A maioria das pessoas 

experimenta sentimentos de 

inquietação, preocupação ou medo, 

e se descreve como tendo 

ansiedade. Uma certa quantidade de 

ansiedade é normal, como estar 

ansioso antes de fazer um teste 

importante ou ir a uma entrevista de emprego. Deus nos deu a capacidade de 

ansiedade para nos proteger. Ela serve para nos ajudar a evitar situações perigosas 

e preparar nossos corpos para lutar ou fugir quando o perigo está próximo. No 

entanto, algumas pessoas sentem uma quantidade inadequada de ansiedade. 

Quando realizam tarefas diárias, e isso pode ser um sinal de um transtorno de 

ansiedade. 

 

Transtornos de ansiedade ocorrem porque a amígdala, que é como o sistema de 

alarme do cérebro, entra em Overdrive produzindo produtos químicos de estresse. 

Isso faz com que alguém se torne hipersensível e reaja exageradamente a inúmeras 

situações, às vezes incluindo as idas e vindas normais da vida cotidiana. É possível 

que nossos cérebros e nossos corpos ajam como se estivessem diante de uma 

ameaça iminente quando na realidade não estão.  Portanto, a ansiedade é o que 

acontece quando os sistemas de alerta de estresse do cérebro ficam sobrecarregados 

e hiperativados.  

 

VOCÊ ACREDITA EM ALGUM MITO SOBRE A ANSIEDADE? 

Ouvimos muitas coisas diferentes sobre ansiedade e isso pode ser facilmente mal 

interpretado. Aqui estão alguns mitos que muitas vezes as pessoas compram e que 

podem surgir em aconselhamento. O primeiro mito: A ansiedade é um sinal de 



MINISTRAÇÕES | ACAMPA JOVEM | MASF Brasil 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 

https://masfbrasil.com/acampajovem/ 

 

Conteúdo base para os ministradores 

94 

fraqueza. Algumas pessoas acreditam que a ansiedade é um sinal de fraqueza ou 

fracasso moral e que sentir-se 

ansioso é um pecado. O U R N E Y 

 

Eles se culpam por se sentir assim e se condenam por não orar por tempo suficiente 

ou por não se confessarem o suficiente. Na verdade, mesmo indivíduos que 

adotaram vocações que se concentram em uma vida de oração, como líderes 

religiosos e celibatários, ainda sofrem de sentimentos de ansiedade. 

 

O segundo mito: ansiedade é anormal 

Acreditar que a ansiedade é anormal, é outro mito. No entanto, ter ansiedade intensa 

não significa necessariamente que é anormal, como eles são os únicos a se sentir 

assim. Muitas pessoas experimentam ansiedade e ataques de pânico, e muitas 

pessoas aprenderam a abraçar a ansiedade como parte da vida. Existem maneiras 

de superá-lo e garantir que ela não destrua sua vida.  

 

O terceiro mito: a ansiedade é biológica e hereditária.   

Às vezes ouvimos que a ansiedade é biológica e hereditária. Na verdade, não está 

claro por que a ansiedade aflige uma pessoa, mas não outra. Embora a ansiedade 

pareça funcionar nas famílias, ela tem mais a ver com o comportamento aprendido 

do que com os genes de alguém. Os indivíduos podem herdar uma predisposição 

para ficarem ansiosos, mas isso não significa que os indivíduos herdam um 

transtorno de ansiedade.  

 

QUAIS SÃO ALGUNS DISTÚRBIOS COMUNS DE ANSIEDADE? 

A seguir estão alguns dos transtornos de ansiedade comuns. Esta não é uma lista 

exaustiva de todos os transtornos de ansiedade, mas são os tipos mais comuns de 

ansiedade observados nas sessões de aconselhamento. 
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O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (comumente chamado 

de DSM) é usado por profissionais de saúde mental para diagnosticar condições de 

saúde mental e menciona várias condições que se enquadram na classificação dos 

transtornos de ansiedade. 

 

TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (GAD) 

As pessoas que sofrem deste distúrbio experimentam ansiedade excessiva ou se 

preocupam com as coisas da vida cotidiana de uma forma que causa sofrimento ou 

prejuízo significativo no funcionamento diário normal. Para um diagnóstico de TAG, 

sentimentos de ansiedade devem ocorrer na maioria dos dias por seis meses. 

 

TRANSTORNO DE PÂNICO 

Este distúrbio é definido por ataques de pânico repentinos, terríveis e muitas vezes 

inesperados. Há vários sintomas que podem acompanhar esses ataques. Estes 

incluem ritmo cardíaco elevado ou batimentos cardíacos acelerados, suores, 

tremores ou tremores, sensação de falta de ar ou incapacidade de respirar, sensação 

de asfixia, dor ou desconforto no peito, náuseas ou desconforto abdominal, tonturas, 

vertigens ou sensação desmaiar. Indivíduos que sofrem um ataque de pânico sentem 

que não estão experimentando a realidade. Eles temem perder o controle ou 

enlouquecer. 

 

AGORAFOBIA 

Este distúrbio é caracterizado por um medo associado a certos lugares. Esses lugares 

provocam desconforto e o indivíduo sente que não conseguirá escapar. O indivíduo 

pode se sentir desamparado ou envergonhado com o pensamento de ter sentimentos 

de ansiedade em lugares públicos. 

 

TRANSTORNO DE ANSIEDADE SOCIAL 

Indivíduos com esse transtorno têm um medo intenso, excessivo ou persistente de 

serem julgados ou humilhados em situações sociais. Indivíduos com transtorno de 
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ansiedade social podem aparentemente passar por um evento social, mas a 

ansiedade sentida antes e durante a situação pode ser excruciante. 

 

FOBIAS ESPECÍFICAS  

Fobias específicas são marcadas por um medo persistente, poderoso e irracional de 

alguma coisa. O objeto do medo pode variar de algo que a maioria dos indivíduos 

normais temeria, como ladrões, cobras ou algo que a maioria das pessoas normais 

não temeria, como um gatinho. Às vezes, apenas pensar sobre o objeto da fobia 

pode provocar ansiedade intensa, e encontrar o objeto ou a situação temida pode 

provocar um ataque de pânico. Nos últimos anos, a Associação Americana de 

Psiquiatria incluiu transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e transtorno de estresse 

póstraumático (TEPT) como transtornos de ansiedade. Embora esses distúrbios 

incluam sentimentos de ansiedade, o DSM distingue o TOC e o TEPT dos 

transtornos de ansiedade. 

 

TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO (TOC) 

Indivíduos com TOC usarão comportamentos rituais ou repetitivos (compulsões) na 

tentativa de reduzir a ansiedade produzida por suas obsessões. Esses indivíduos 

podem ter uma obsessão por germes, o que faz com que o indivíduo se entregue à 

lavagem repetitiva das mãos, ou pelo medo de que uma porta seja destravada, o 

que faz com que o indivíduo verifique a porta muitas vezes. Essas compulsões tiram 

energia e interferem em viver uma vida saudável.  

 

TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓSTRAUMÁTICO (TEPT ) 

O transtorno do estresse póstraumático pode ocorrer quando uma pessoa está 

envolvida ou presencia um evento com risco de vida ou que cause ou ameace graves 

danos pessoais a si mesmo ou a outras pessoas. Coisas que lembram a pessoa sobre 

o evento podem causar desconforto. 
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Estes podem incluir: ruídos altos ou ser surpreendido. O indivíduo, então, 

experimenta lembranças angustiantes do evento, uma sensação de que o incidente 

está de alguma forma sendo repetido (como flashbacks) ou tem sonhos 

perturbadores sobre o evento. O indivíduo pode evitar qualquer conversa sobre o 

trauma, e o indivíduo pode até ser incapaz de lembrar aspectos significativos do 

trauma. 

 

TRATAR A ANSIEDADE E RECUPERAR SUA VIDA 

A fé pode ajudar você a superar a ansiedade. A ansiedade é uma das principais 

razões pelas quais as pessoas buscam aconselhamento e é um dos transtornos 

mentais mais comumente diagnosticados. Sentimentos de ansiedade parecem ser o 

resultado de nossa existência diária. Deus criou o homem com o desejo de ter 

controle sobre seu futuro. Isso torna impossível ficar completamente livre de 

preocupações, mas as Sagradas Escrituras nos ensinam a administrar a ansiedade. 

 

Por exemplo, o jovem Davi, que derrotou o imponente Golias, tornou-se o valioso 

rei Davi, um guerreiro bem-sucedido e construtor do reino judeu. O Senhor confiou-

lhe tremendas responsabilidades e seu reinado foi assediado pela revolta política. 

Sua vida não foi sem ansiedade! Como poeta que escreveu muitos salmos, 

expressou seus medos e sua fé.  

 

No Salmo 56: 3 ele orou: “Quando estou com medo, coloco minha confiança em 

Ti”. Essa é uma oração importante que também podemos orar quando lutamos com 

a ansiedade. O Apóstolo Paulo, que era um judeu zeloso e perseguidor dos primeiros 

cristãos antes de sua conversão, é um modelo para nós também. Em sua Carta aos 

Filipenses, ele reflete sobre alegria e paz ao escrever: “Não tenha ansiedade alguma, 

mas em tudo, pela oração e petição, com ações de graças, façam seus pedidos 

conhecidos por Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 

guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus”( Filipenses 4: 6-7 ). 
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2 TRATAMENTOS POPULARES PARA ANSIEDADE 

Um bom terapeuta usará uma ampla gama de métodos de psicoterapia. No entanto, 

a pesquisa identificou dois tipos de terapia que são mais eficazes no tratamento da 

ansiedade. Estes são Terapia Cognitivo Comportamental e Terapia Baseada na 

Consciência (também 

conhecida como Terapia de Aceitação e Comprometimento).  Ambos os tipos dessas 

terapias têm pesquisas clínicas e baseadas no cérebro para ajudar o indivíduo a 

diminuir a ansiedade e mudar a forma como o cérebro processa o estresse.  

 

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL (TCC) 

Ajuda o indivíduo a identificar padrões de pensamento não saudáveis. A TCC tenta 

confrontar e derrotar pensamentos ansiosos. O terapeuta irá desafiar as crenças 

atuais do indivíduo e ajudá-lo a aprender maneiras diferentes de lidar com situações 

estressantes. 

 

TERAPIA BASEADA EM ATENÇÃO PLENA (MBT) OU TERAPIA DE ACEITAÇÃO 

E COMPROMISSO (ACT) 

A Terapia Baseada na Consciência ensina as técnicas individuais para controlar a 

ansiedade e reduzi-la. O MBT / ACT ensina técnicas que permitem ao indivíduo 

abraçar a ansiedade e redirecionar conscientemente a energia emocional em 

atividades produtivas. Um recurso maravilhoso é o livro de exercícios de 

conscientização e ansiedade para ansiedade, de John Forsyth e George Eifert. 

 

5 HABILIDADES DE ENFRENTAMENTO QUE PODEM REDUZIR A ANSIEDADE 

Crie um cronograma equilibrado. Quando a vida se sente fora de controle, é muito 

útil ter uma rotina diária e semanal. A rotina nos dá uma maior sensação de 

segurança e estabilidade, porque sabemos o que vem a seguir durante o dia. 

Também nos permite ter algum controle sobre a nossa vida, porque podemos 

escolher o que fazer com alguns dos nossos tempos livres ou escolher como estruturar 

a nossa semana. Uma rotina equilibrada vai dar tempo para o trabalho, tempo para 
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refletir ou fazer algumas atividades que você gosta, tempo para a oração e tempo 

para a família e amigos. 

 

ENCONTRE SUPORTE DE OUTRAS PESSOAS. 

Nós não fomos criados para viver sozinhos; em vez disso, fomos criados para viver 

em comunidade com os outros. Todo mundo tem alguém em sua vida que pode 

pedir apoio, seja sua família imediata, um amigo íntimo ou um grupo de amigos, um 

grupo social da igreja ou pessoas que dediquem suas vidas para ajudar os outros, 

como um membro da igreja. Chame as pessoas mais maduras em momentos de 

necessidade. Se você não se abriu com os outros antes, então é hora de começar a 

fazer isso. Há pessoas em sua vida que amam você e querem ajudá-lo. Apenas deixe-

os saber o que está acontecendo e como eles podem apoiar o você agora. 

 

MANTENHA UM DIÁRIO DE VEZES EM QUE VOCÊ SE SENTE ANSIOSO. 

Essa prática pode ajudar você a descobrir gatilhos que causam preocupação. Muitas 

vezes, há alguns temas-chave sobre os quais nos sentimos continuamente ansiosos. 

Entender quais são esses temas pode permitir que você se prepare para eles ou os 

trate conforme necessário. Também dá um maior senso de controle. O diário pode 

ser usado simultaneamente como uma maneira de orar. Você pode considerar 

endereçar seu diário ao nosso Senhor e apenas escrever sobre o que está sentindo. 

Quando você se voltar para Deus, peça também a ajuda Dele. Pratique o 

relaxamento. Praticar regularmente técnicas de relaxamento pode ajudar muito a 

reduzir a ansiedade. Isso pode incluir respiração profunda (quando você se sentir 

ansioso passa cinco minutos respirando lentamente pelo nariz e pela boca), 

relaxamento muscular progressivo (aperte os músculos e libere a tensão), meditação 

e outros.  

 

Encontrar uma técnica de relaxamento que funcione melhor para você e, em 

seguida, trabalhá-la em um horário regular promove o relaxamento, acalma a mente 

e o corpo e reduz a ansiedade e o estresse. Encontre um grande conselheiro.  Um 
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bom conselheiro pode dar-lhe as ferramentas, habilidades de enfrentamento e 

incentivo que você precisa para resistir às tempestades em sua vida e enfrentar a 

ansiedade com maior coragem e confiança. 

 

MANEIRAS QUE A FÉ PODE AJUDÁ-LO A SUPERAR A ANSIEDADE 

Os versos bíblicos podem ajudar quando estamos nos sentindo sobrecarregados. Isso 

ocorre porque experimentar a ansiedade às vezes desafia nossa fé e até acreditamos 

que Deus nos deixou. Em épocas como essa, precisamos desafiar essa crença 

voltando-nos para as Escrituras e lembrando-nos da verdade do amor e da fidelidade 

de Deus para conosco. Essas passagens no ajudam a restaurar nossa paz e a lidar 

com a ansiedade. Alguns versos incluem o Salmo 46:10, Jeremias 29:11, Salmo 56: 

3, 2 Timóteo 1: 7 e João 12:27.  Esta pode ser uma boa maneira de passar um 

pouco do seu tempo meditando e orando diariamente.  
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COMO LIDAR COM A DEPRESSÃO  

 

MUITOS DE NÓS LUTAMOS COM O QUE FAZER QUANDO ALGUÉM QUE 

CONHECEMOS ESTÁ DEPRIMIDO. QUEREMOS AJUDAR, MAS O MEDO, A 

CONFUSÃO OU O MAL-ENTENDIDO NOS IMPEDEM. 

 

Então, segue abaixo algumas diretrizes 

para ajudar pessoas deprimidas. 

Prepare-se para isso. Eventualmente, 

alguém em sua igreja ou em sua família 

vai ter depressão.  É a terceira razão 

mais comum para as pessoas 

consultarem o médico de família. Em 

qualquer ano, seis por cento dos homens e dez por cento das mulheres sofrerão com 

depressão.  

 

Ao contrário das caricaturas, não são apenas as pessoas tristes e pessimistas que 

sofrem de depressão. Também são personalidades do tipo A, são grandes 

empreendedores, são pessoas felizes, são pessoas com tudo indo bem em suas 

vidas... 

 

Você tem câncer, ou tem doença cardíaca, e ninguém pergunta: “O que você fez de 

errado?” Você tem depressão, e eles perguntam: “Quem pecou, esse homem ou seus 

pais?” Na verdade, descobri que às vezes é o mais piedoso que tem maior 

probabilidade de sofrer com a depressão. 

 

Isso porque eles são muito mais sensíveis ao pecado e ao mal em si mesmos e em 

seu mundo. Eles também são os mais comprometidos em seu serviço ao Senhor. E, 

claro, eles são alvos especiais para ataques satânicos.  
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Só porque existem sintomas espirituais não significa que haja uma causa espiritual 

de depressão. Só porque alguém está se sentindo espiritualmente mal, 

espiritualmente desolado ou espiritualmente abandonado, não significa 

necessariamente que haja uma causa espiritual desses sentimentos espirituais.  

 

Esta podem ser consequências espirituais de um problema físico ou cognitivo. 

MEÇA AS DIMENSÕES 

Verifique a largura, profundidade e duração dos sintomas. Em relação à largura dos 

sintomas, na maioria dos livros ou artigos sobre depressão, você encontrará uma 

lista de 12 a 15 sintomas. Você está geralmente olhando para verificar pelo menos 

cinco ou seis destes antes de se tornar muito preocupado. 

 

Em termos de profundidade, a depressão não está se sentindo nem um pouco triste 

ou um pouco ansiosa. Deve haver uma intensidade incomum nesses sentimentos, 

tão grave que está prejudicando a vida de uma pessoa e começando a incapacitá-

la. Quanto ao comprimento, você não está procurando alguém que esteja triste por 

apenas alguns dias. 

 

Normalmente, são duas ou três semanas antes de você pensar: “Ei, essa pessoa pode 

ter depressão”. Portanto, verifique a largura, profundidade e duração dos sintomas. 

Um médico pode ajudar com este e outros aspectos da depressão. Não se apresse 

ou descarte medicação. 

 

NÃO SE APRESSE EM TOMAR ANTIDEPRESSIVOS. 

A medicação raramente deve ser a primeira opção, a menos que a situação seja 

desesperadamente ruim. Muitas vezes, a agitação emocional das pessoas é 

temporária e pode ser resolvida com compreensão, apoio familiar, cuidado pastoral, 

aconselhamento, abordagem de escolhas de estilo de vida prejudiciais e 

arrependimento de quaisquer hábitos pecaminosos. 
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Há muitas outras coisas que devemos fazer antes de recorrer à medicação. Embora 

não devamos nos apressar com medicamentos, também não devemos descarta-los. 

Pergunte a si 

mesmo se a sua recusa em os considerar pode ser orgulho pecaminoso, 

pressuposições falsas ou uma antropologia antibíblica e simplista. 

 

SEJA HOLÍSTICO. 

Um dos maiores erros que as pessoas cometem é pensar que apenas tomar um 

comprimido curará a depressão. Eu nunca vi ninguém se recuperar da depressão 

apenas tomando medicação. Isso porque geralmente há uma série de problemas que 

precisam ser resolvidos. A medicação só pode funcionar bem quando faz parte de 

um pacote holístico de cuidado que trata de toda a humanidade.  

 

Seja holístico em termos de causas e cura. Olhe para os eventos da vida, observe o 

estilo de vida, observe os sintomas corporais, observe os padrões de pensamento, 

observe como a pessoa está se sentindo, observe os fatores sociais e os fatores 

espirituais. Olhe para todas essas dimensões em termos de causa e cura. 

 

ENVOLVA OS AMIGOS E A FAMÍLIA 

Um conselheiro ou pastor não pode ficar com a pessoa deprimida todos os dias da 

semana. 

Mas a família e os amigos podem estar muito mais envolvidos e são a chave para a 

recuperação a longo prazo de uma pessoa. Eles podem ser especialmente úteis para 

encorajar uma pessoa deprimida a construir os quatro R 's em suas vidas: rotina, 

relaxamento, recreação e ronco. 

 

MANTENHA DISCIPLINAS ESPIRITUAIS. 

Uma parte importante de uma rotina é manter disciplinas espirituais. Devido à 

incapacidade de concentrar-se e concentrar-se por muito tempo, a leitura da Bíblia 

e a oração muitas vezes 
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são extremamente difíceis para a pessoa deprimida. É por isso que eles devem 

manter a leitura e a oração em pequenas porções... 

 

Podemos ajudar lendo e orando com a pessoa e encorajando-a a dizer a Deus 

exatamente como se sente e o que está pensando. Devemos também apontá-los 

para as verdades objetivas da Escritura, ao invés do subjetivo. Aponte-os ao caráter 

de Deus, aponte-os para a obra pessoal de Cristo, para a justificação, a cruz e a 

expiação. Deixe que essas verdades objetivas realmente se apoderam de seus 

corações e mentes, e o subjetivo acabará por aparecer no caminho. 

 

Apontá-los para a simpatia de Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote que se sentiu 

subjugado. Ele conheceu a escuridão, ele conheceu o medo. Ele é capaz de nos 

encorajar e nos apoiar 

em meio às nossas mais profundas trevas e, consequentemente, pode nos tirar dela 

também. 

 

DÊ ESPERANÇA. 

Uma pessoa deprimida se sente sem esperança. Dê-lhes esperança. Ajudá-los a ver 

isso é uma normalidade normal para um cristão que vive em um mundo caído e um 

corpo caído. A Bíblia e a história da Igreja revelam que muitos cristãos sofreram com 

a depressão e quase todos eles acabam melhorando. Dê-lhes esperança de que você 

vai ficar com eles, que você não vai deixá-los. Dê-lhes a esperança de que eles serão 

muito usados por D’us quando superarem essa luta. Dê-lhes esperança de que 

possam glorificar a Deus nas trevas. E dê-lhes a esperança dos novos céus e da nova 

terra em que o povo de Deus desfrutará de um novo corpo, uma nova mente, um 

novo coração e novas emoções. 
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TRAUMAS NA INFÂNCIA: COMO INFLUENCIAM NA SAÚDE MENTAL? 

Você já deve ter ouvido falar que a infância é uma fase com grande influência na 

vida adulta. Isso pode ser explicado porque as experiências vivenciadas quando 

somos pequenos permanecem marcadas para sempre na nossa mente — inclusive 

aquelas que não foram prazerosas — e podem ser responsáveis pelos traumas na 

infância. 

De acordo com o Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância, o abuso 

sexual, a violência em casa e o trabalho infantil são uma realidade comum na vida 

de milhões de crianças. Esses são alguns problemas causadores de danos 

emocionais, os quais se revelam como uma resposta do cérebro a um ou vários 

acontecimentos negativos que se passaram na vida do indivíduo. 

Em consequência disso, o trauma pode se manifestar na personalidade e no 

comportamento de quem o sofreu, o que gera impactos negativos na saúde mental.  

Como os traumas na infância interferem na vida adulta? 

O cérebro de uma criança pode ser comparado a um favo de mel vazio que está 

prestes a ser preenchido. Isso significa que tudo aquilo que for presenciado e 

escutado nessa fase será absorvido e guardado. Na infância não temos o 

discernimento para filtrar o que é bom ou ruim, e assim levamos na memória todos 

os acontecimentos, sem qualquer avaliação sobre aquilo. 

Na psicologia, essas construções mentais são denominadas crenças negativas e 

limitantes, que se manifestarão somente na vida adulta e trarão prejuízos 

psicológicos. A ansiedade, o medo, a insegurança e até transtornos psicológicos são 

algumas consequências. Com isso, o indivíduo que sofre com traumas costuma ter 

dificuldades para conviver em sociedade, se relacionar, apresentam baixa 

autoestima e agressividade. 
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Quais são os comportamentos típicos de quem viveu traumas na infância? 

Alguns comportamentos são comumente observados em pessoas que sofreram um 

trauma psicológico quando eram crianças. Veja! 

Inibição  

A inibição revela a dificuldade da convivência em sociedade. Normalmente o 

indivíduo não consegue manifestar o que pensa ou deseja, e tem limitação para se 

autoafirmar diante de várias situações. A partir daí, observa-se o isolamento a falta 

de adaptação para o relacionamento com outras pessoas. 

Repúdio por elogios  

Indivíduos que sofrem com traumas vividos na infância podem ter problemas para 

reconhecer o seu valor. Dessa forma, sentem-se inferiores e rejeitam elogios dos 

outros, pois não se consideram suficientemente bons. Além disso, costumam 

considerar os adjetivos uma brincadeira ou falta de verdade e não entendem que 

alguém pode ter admiração por suas características. 

Irascibilidade  

As pessoas traumatizadas tendem a ser pouco tolerantes, mais propensas a reagir 

com agressividade em algumas situações e demonstram tensão nos gestos e na fala. 

Trata-se de um mecanismo de defesa, desenvolvido em decorrência dos 

acontecimentos vivenciados no passado. É importante entender que os traumas na 

infância precisam ser levados a sério. Raramente quem sofre com esses danos 

consegue resolvê-los sozinho. Desse modo, diante de todos os prejuízos que esse 

problema gera para a vida da pessoa, é essencial buscar ajuda profissional para que 

se consiga ressignificar as experiências negativas. 
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Referências 

https://hospitalsantamonica.com.br/traumas-na-infancia-como-influenciam-na-

saude-mental/ 

Ebook Guia do Jovem Cristão www.starday.com.br 
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TESTEMUNHO PARA JOVENS DOS PROBLEMAS DAS DROGAS E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS  

 

Vou contar um pouco sobre a minha convivência com usuários de drogas. Onde 

moro, é um quintal muito grande, com diversas famílias. A maioria das pessoas que 

lá vivem são meus parentes. Na frente da casa, que era do meu falecido avô, que 

agora é da minha tia, todo dia é feita uma fogueira. Ao redor dela, é que as drogas 

começam a rolar.  

 

Na minha família tem vários usuários como, por exemplo; minha tia, meu tio, meu 

pai, meu primo, uns dez amigos e mais algumas pessoas. Em 16/04/2012, por volta 

das 18h40min, tinha acabado de chegar da escola e minha tia me chamou para ir 

até a casa dela ver seu novo celular. Chegando lá, vi meu primo de 19 anos 

baforando lança-perfume e ouvindo funk muito alto.  

 

Ele estava muito loko, porque além de usar lança, ele tinha cheirado farinha. 

Continuou usando e por volta das duas da manhã, ele brigou com a esposa. Ela saiu 

de casa, ele foi correndo atrás. Chegando próximo a um supermercado ele não 

aguentou, caiu e em seguida teve uma parada cardíaca. Minha prima, ao voltar para 

casa, perguntou a um rapaz se ele tinha visto meu primo. O rapaz perguntou se ele 

estava com um documento na mão, ela respondeu que sim. Ele informou que meu 

primo estava quase morto, caído enfrente ao supermercado.  

 

Minha prima ficou desesperada. Em seguida, veio saber que quando chegou ao 

hospital, ele não resistiu e faleceu. Mesmo depois do ocorrido, as pessoas continuam 

a se reunir ao redor da fogueira, para usar drogas. Essas pessoas que são usuárias, 

não tem a menor noção do que as drogas causam, e continuam a usar. 

 

Texto escrito por aluna da oitava série, da escola onde leciono. 
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Meu nome é Beatriz Gonçalves Lima. Tenho 16 anos e acho que assim como eu, 

todas as crianças quando pequenas imaginam seus pais como super-heróis. Era 

assim que eu o via, meu supermen. Conforme fui crescendo, percebi que a vida não 

era como eu imaginava, e que meu pai, assim como os dos outros era apenas um 

homem, com qualidades e defeitos. Cresci, e desde os meus três anos de idade, 

convivi com sua ausência, pois por diversas vezes, ele era internado em clínicas de 

reabilitação.  

 

Minha mãe, que é tudo para mim hoje, nunca me escondeu nada e também nem 

teria como, pois desde pequena sempre fui curiosa, e quando ele ficava ausente, eu 

perguntava o porquê, e minha mãe me explicava. Durante todos os anos, uma das 

coisas que mais me deixa triste é o Dia dos Pais, pois nas escolas sempre faziam 

lembrancinhas e minhas amigas me perguntavam sobre o meu pai, o que eu daria 

de presente a ele.  

 

Eu, com vergonha de falar onde meu pai se encontrava e o porquê dele estar lá, 

inventava que ele estava viajando a trabalho. Cada ano, uma viajem diferente. É 

claro que ele não ficou todos esses anos, completamente ausente. A cada lugar que 

era internado, ficava de 5 a 10 meses e depois voltava para casa dizendo que estava 

curado desse vício das drogas, em especial do crack.  

 

Era só ilusão. Passava de 2 a 4 meses sem se drogar e aí, conforme os problemas, e 

“os amigos” voltavam a aparecer na sua vida, ele recaia e era internado novamente. 

Como ele passava mais tempo internado, a maioria das vezes, o Dia dos Pais 

correspondia justamente quando ele estava ausente.  

 

Dá para contar nos dedos, os Dias dos Pais que passamos juntos. Isso tudo me deixa 

profundamente magoada, mas assim como hoje, eu não demonstro esse sentimento, 

pois minha mãe já sofreu muito com essa situação, e eu tenho que ser forte e ajudar 

minha mãe a cuidar do meu irmão, que está passando por essa ausência de pai, 
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assim como eu. Em 2008, meu pai conseguiu ficar o ano todo sem usar drogas, ele 

estava se esforçando, lutando contra o vício.  

 

Mas veio o destino e levou minha avó paterna, para os braços de Deus, em 2009. 

Meu pai não aguentou a perda e voltou para o crack, tentando fugir da realidade e, 

desde então, nunca mais foi internado, ele mesmo não quer a cura do vício. Em 

2010, depois de muito implorar, minha mãe, separou-se dele.  

 

Houve época que eu o odiava, não suportava nem ouvir seu nome. Quando as 

pessoas me perguntavam se eu tinha pai, dizia que não, pois meu pai tinha morrido 

para mim. Com o passar do tempo, percebi que essa minha revolta, estava deixando 

minha mãe triste e até depressiva.  

 

Meu pai, diferente de outras pessoas, quando ia se drogar, ficava trancado no quarto 

dele. Quando saia, não ficava agressivo, pelo contrário, ficava quieto, na dele, tudo 

que eu pedia, ele deixava, arrumava a casa, lavava louça, roupas, ele fazia de tudo 

e bem quieto. Hoje ele tem 39 anos, mora em São Bernardo do Campo, com meu 

tio.  

 

Em fevereiro deste ano, quando o vi pela última vez, ele estava conseguindo andar 

de muletas, pois ele teve um acidente vascular cerebral (AVC), ficou paralisado de 

um lado do corpo. Ficou acamado, usando fraldas, dependia totalmente da ajuda 

do meu tio.  

 

Eu, no início, até me preocupava com ele, queria saber se ele estava bem, precisando 

de ajuda, já que meu tio é enfermeiro e passa mais tempo no hospital do que em 

casa. Recentemente fiquei sabendo que mesmo sem poder andar direito, ainda com 

a ajuda de muletas, ele continua indo atrás do crack.  
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Resolvi deixá-lo de lado. Minha mãe pede para eu ligar, para saber como ele está. 

Fico enrolando e acabo não ligando. Hoje tenho uma única certeza, que em breve 

receberei uma ligação aonde, alguém do outro lado da linha, irá me dizer: seu pai 

está morto.  

 

Meu pai, assim como a maioria dos usuários de drogas, começou com a maconha, 

até que os efeitos não mais o satisfaziam, passando assim, a usar o crack. Eu por ter 

presenciado várias cenas, poderia ser uma garota revoltada como mundo, ou 

poderia seguir seu exemplo e me drogar.  

 

Graças a Deus, tenho sonhos, objetivos. Minha mãe já sofreu demais e eu quero dar 

muito orgulho para ela. Pretendo ser uma grande médica, quero poder dar uma vida 

melhor para minha mãe e para meu irmão, que hoje são tudo que eu tenho, não 

passo por dificuldades, falo de vida melhor, no sentido de felicidade. 

Texto escrito pela aluna do 1º ano do Ensino Médio da escola que leciono. 
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Consequências das drogas: entenda o real perigo do uso de drogas 

Entender os riscos e as consequências das drogas 

sobre a saúde mental e física é um dos aspectos 

mais importantes para conter os efeitos negativos 

desse problema. Além dos danos ao organismo 

do usuário, o uso de substâncias ilícitas gera 

impactos sociais e econômicos em larga escala. 

Nesse contexto, apresentaremos um breve panorama sobre o uso de drogas no 

Brasil. Destacamos os efeitos que essas substâncias provocam no corpo e por que 

essa problemática exige intervenções urgentes. Vamos mostrar também como o vício 

em entorpecentes coloca em risco a vida de quem demora a procurar ajuda. 

Continue a leitura e veja o caminho mais seguro para reduzir os efeitos das drogas 

no organismo, superar o vício e mudar de vida! 

Um panorama sobre o uso de drogas no Brasil 

As drogas mais consumidas pelos brasileiros são: maconha, ecstasy e cocaína, 

principalmente nas regiões sul e sudeste, que lideram essa prática ilícita. A fácil 

disponibilidade dessas substâncias contribui para elevar o consumo e, com isso, 

novos adeptos — sobretudos adolescentes e jovens — se inserem no complicado 

submundo das drogas. 

Atualmente, o Brasil está trabalhando medidas de combate ao narcotráfico. Há 

várias emendas tramitando no Congresso. Mas essas políticas sofrem interferências 

de outros países latino-americanos, cuja economia depende basicamente do 

comércio dessas substâncias ilegais.  A localização geográfica do Brasil favorece o 

mercado devido a fronteira com a Colômbia e a Bolívia, que são grandes produtores 

de cocaína e ópio. Com isso, nosso país tornou-se um centro distribuidor desses 

produtos, o que faz elevar o consumo na América Latina. 
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Segundo o relatório do Monitor de Políticas de Drogas das Américas (MPDA), em 

2018, a produção e o consumo global de drogas bateram recorde. O Brasil figura na 

lista dos maiores consumidores do continente sul-americano. 

Tipos de drogas  

O uso e o tráfico de drogas são um dos principais problemas presentes na sociedade 

contemporânea. A cada vez mais, os fabricantes reformulam a composição das 

drogas e sintetizam novas substâncias ainda mais prejudiciais à saúde. Tendo isso 

em vista, apresentaremos os tipos de drogas mais comuns. Veja quais são: 

 Maconha; 

 Cocaína; 

 Ecstasy; 

 Crack; 

 Álcool. 

Maconha 

De acordo com a conclusão do Relatório Mundial sobre Drogas, recentemente 

divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODOC), a 

maconha foi a droga mais consumida no mundo em 2016.  

Em nosso país, dados amplamente divulgados na mídia confirmam que mais de 1,5 

milhões de brasileiros consomem maconha diariamente. Os principais grupos 

expostos aos efeitos do uso da maconha são adolescentes e jovens, os maiores 

usuários. 

Cocaína 

Segundo dados do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID), 5% 

dos óbitos relacionadas às drogas ocorreram pelo uso de cocaína. Entre os efeitos 
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mais graves da cocaína destacam-se as lesões cerebrais, a perda da sensibilidade das 

mucosas nasais e a destruição dos dentes. 

Quando essa droga é esfregada nos dentes ou nas gengivas ocorre uma reação 

química entre a cocaína e a saliva. Há, então, a formação de um ácido que destrói 

o esmalte dos dentes deixando-os enfraquecidos e quebradiços. 

Ecstasy 

Essa substância é muito utilizada em festas raves ou em encontros de universitários. 

Ela faz parte do grupo de drogas sintéticas, cujo uso ocorre de modo oral. Provoca 

alterações cerebrais em poucos minutos. Seu efeito causa uma falsa sensação de 

felicidade, de euforia e aumenta a libido. 

Heroína 

Essa droga é derivada do ópio e pode ser sintetizada a partir da morfina. Sua forma 

de uso é injetável e seus efeitos são imediatos, já que é rapidamente absorvida pelo 

cérebro. 

As drogas opiáceas alteram o funcionamento do sistema digestório e do sistema 

nervoso central. Além disso, provocam tonturas, náuseas e alucinações intensas.  

Crack 

Essa é uma das drogas que viciam muito rapidamente. Durante o uso, a fumaça 

chega facilmente aos pulmões e dali para o cérebro. Ao alcançar as regiões cerebrais, 

o crack provoca a destruição dos neurônios, o que pode resultar em graves lesões. 

Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, o Brasil ocupa o 1º 

lugar no ranking de consumo de crack no mundo. O crack é uma droga de grande 
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aceitação devido ao baixo preço.  Devido à sua fácil disponibilidade, ela é bastante 

comum entre moradores de ruas e por adolescentes e jovens. 

Álcool 

Os efeitos do álcool sobre o organismo pode causar graves sequelas ou lesões 

irreversíveis, principalmente no fígado e nas áreas cerebrais responsáveis pelo 

controle da motricidade.  O vício em álcool também afeta a memória, a capacidade 

de raciocínio e de concentração. 

Dados recentes alertam para o envolvimento cada vez mais precoce com o 

alcoolismo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 

50% dos estudantes do 9º ano já ingeriram bebida alcoólica. Destes, 21,4% 

afirmaram que já se embriagaram alguma vez na vida. 

Drogas ilícitas: o acesso fácil dificulta o controle 

Estatísticas divulgadas pelo Relatório Mundial sobre Drogas do ano passado alertam 

sobre a dificuldade que as autoridades têm de controlar o tráfico. Um dos fatores 

que mais impedem o controle é a facilidade do acesso a essas substâncias. Segundo 

os especialistas, há uma expansão potencial que resulta da impulsão pela oferta 

desses produtos no mercado. Assim como a produção de drogas sintéticas, a 

fabricação do ópio e da cocaína está em um nível cada vez mais elevado. 

A difusão do consumo está ampliando o mercado de cocaína, de anfetaminas e de 

metanfetaminas para além das regiões comumente exploradas. Além disso, o tráfico 

de drogas utiliza as facilidades do mercado darknet para promover o consumo por 

meio das vendas online. Esse relatório destaca ainda o impacto das consequências 

das drogas sobre as camadas populares e mais vulneráveis da sociedade. Assim 

como ocorre nos países desenvolvimentos, no terceiro mundo, as pessoas mais 

pobres são as que sofrem os piores efeitos do consumo das substâncias psicoativas. 
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Os dados desse relatório evidenciam que o uso de drogas é maior entre jovens de 

18 a 25 anos. Para aqueles que ainda estão em fase de crescimento, o impacto é 

mais prejudicial, já que o lobo frontal, área responsável pelo comportamento, ainda 

não está totalmente formada. 

Fatores de risco 

Para melhorar a compreensão do assunto é necessário estar a par das condições que 

representam fatores de risco para o uso de drogas. Veja quais são! 

Traumas e adversidades na infância (abuso e negligência) 

Um dos fatores que mais influenciam os adolescentes e jovens e os tornam mais 

propensos ao consumo de substâncias ilícitas é o histórico de traumas ou de abuso 

na infância. Crianças que sofreram maus tratos, foram negligenciadas pelos pais ou 

tiveram uma vida muito difícil têm uma forte tendência a alimentar esses traumas e 

a se tornarem revoltadas. 

Alguns desses indivíduos tornam-se reclusas em si mesmo, não conseguem expor os 

sentimentos e, à medida que alcançam mais idade, a situação piora ainda mais. Por 

isso, essas adversidades podem ser consideradas o pilar para o envolvimento 

precoce com o vício. 

Distúrbios mentais 

A instabilidade psíquica é um dos problemas que motivam as pessoas à procura de 

drogas. Sobretudo, os indivíduos em condição social mais vulnerável, como os 

moradores de rua, tendem a buscar nessas substâncias o alívio para o sofrimento. 

Porém, mesmo entre as classes mais privilegiadas há pessoas com doenças mentais 

ou emocionais que levam ao abuso de entorpecentes. O maior perigo é que a 

associação entre drogas e doenças mentais gera um ciclo vicioso: a doença é vista 

como causa e também como consequência das drogas na vida desses sujeitos. 
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Pobreza 

O livre acesso às drogas ocorre em todos os lugares e expõe a sociedade ao risco 

dos impactos negativos resultantes desse problema. Entretanto, nas regiões 

habitadas por pessoas menos favorecidas, a disseminação desse hábito é bem maior. 

Outras questões de ordem estrutural — como a fome, o desemprego e a falta de 

estrutura familiar — também contribuem para piorar a situação. O desequilíbrio 

emocional também estimula a adesão ao vício, condição que pode gerar quadros de 

violência e de agressividade. 

Uso por colegas 

Além da disponibilidade de drogas, outro fator de motivação ao consumo é a 

convivência com pessoas ou com grupos de usuários . Jovens e adultos que moram 

nas proximidades dos locais de acesso aos entorpecentes ou convivem com pessoas 

viciadas tornam-se mais vulneráveis ao vício. 

Filhos de usuários de drogas 

Crianças afetadas pelo uso de substâncias ilícitas pelos pais têm a forte tendência de 

exibir níveis mais elevados de tensão emocional e de outros sintomas relacionados 

a essa questão. Muitas delas acabam se envolvendo precocemente com os tóxicos. 

A maior parte dos filhos de usuários de drogas apresenta comprometimento 

cognitivo e no desenvolvimento motor e físico. Também são mais susceptíveis a 

doenças respiratórias — como asma e bronquite —, além de reações alérgicas ou 

quadros de intolerância alimentar. 

Mergulhados no submundo das drogas, muitos pais negligenciam o cuidado e a 

educação dos filhos. Isso resulta em inúmeros problemas ao longo da vida de quem 

cresceu nesses ambientes hostis.  
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Na infância, eles apresentam irritabilidade, agressividade e déficit de atenção. 

Também são mais propensos aos desvios de comportamento e têm muita dificuldade 

de aprendizado.  

Na adolescência, o transtorno de hiperatividade e alguns aspectos característicos da 

personalidade antissocial costumam ser comuns. Quando adultos, a instabilidade 

emocional cursa com doenças como a depressão, a síndrome do pânico e a 

esquizofrenia. 

O perigo do uso: consequências das drogas 

Os agravos sobre a saúde, os prejuízos na economia e as questões sociais são as 

vertentes mais preocupantes em relação ao abuso de drogas. Confira! 

Saúde 

Diversos são os efeitos do consumo de tóxicos sobre a saúde do dependente 

químico. O vício em entorpecentes concorre para prejuízos à saúde mental, 

emocional e física. Alguns desses danos podem ser irreversíveis ou fatais. Em nosso 

país, os gastos com as drogas oneram os cofres públicos e geram um grande prejuízo 

com tratamentos para a recuperação do vício ou com a comorbidades associadas à 

dependência. Dados recentes afirmam que os gastos do SUS com usuários de drogas 

já ultrapassaram 9 bilhões de reais. 

Social 

Para a sociedade, as consequências das drogas geram impactos negativos em 

variados contextos e contribuem para acentuar os problemas sociais já presentes em 

nosso cotidiano. A violência e a intrínseca relação com o crime são questões que 

desafiam bastante as entidades governamentais. Para o usuário, o consumo 

desenfreado dessas substâncias causa o comprometimento da capacidade crítica, 

reduz o juízo de valor e o torna refém da marginalidade e da exclusão social. Tais 
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consequências reafirmam a gravidade desse problema e reforçam a importância de 

buscar alternativas que possam, urgentemente, atenuar os seus impactos. 

Economia 

Informações recentemente divulgadas pela BBC afirmam que, em termos globais, o 

tráfico de drogas movimenta valores tão elevados que influenciam até o Produto 

Interno Bruto (PIB). Tecnicamente, esse indicador é usado para avaliar o 

crescimento ou a desaceleração da economia de um país. O que chama a atenção 

nessa notícia é o grande impacto do uso de drogas em todo o planeta. Mesmo nos 

países desenvolvidos, o controle sobre o comércio ilegal de entorpecentes também 

não é efetivo. 

Ou seja, em escala mundial, crianças, adolescentes e jovens estão expostos aos riscos 

decorrentes desse problema. Essa realidade deixa clara a necessidade de buscar 

alternativas de intervenção o quanto antes. Com a expansão global do uso de 

tóxicos, a orientação profissional e a intervenção adequada — como a internação 

para dependentes químicos — são medidas que podem conter as consequências das 

drogas e minimizar os riscos à saúde do usuário. 

Ação das drogas no organismo jovem 

Mesmo quando são consumidas quantidades menores, a maioria das drogas ilícitas 

surte um efeito muito potente em todas as funções orgânicas. Independentemente 

do tipo em que são usadas, os danos ocorrem de imediato e comprometem a 

estabilidade do organismo. 

Em um organismo jovem, essa rápida trajetória provoca consequências ainda piores. 

Os adolescentes são mais vulneráveis porque muitos órgãos do corpo deles ainda 

não alcançaram o desenvolvimento pleno. As drogas que são inaladas — como a 

cocaína, por exemplo — são absorvidas com muita rapidez pelas células. Como a 
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função do aparelho circulatório é distribuir os elementos captados pelos vasos 

sanguíneos, essas substâncias tóxicas logo alcançam as regiões cerebrais. 

O ecstasy e as drogas injetáveis, como a heroína e o LSD causam impactos muito 

semelhantes no cérebro. Por isso, é preciso estar atento ao efeito das drogas no 

organismo  devido ao comprometimento das áreas cerebrais e o risco de 

desenvolvimento de lesões neurológicas. 

O uso continuado dessas substâncias expõe o organismo jovem ao desenvolvimento 

de diversas enfermidades mentais e físicas. Doenças de ordem psíquicas, como a 

esquizofrenia, o surto psicótico e a síndrome do pânico são as mais preocupantes. 

Outro fator agravante é a intrínseca relação dessas desordens mentais — resultantes 

do consumo de drogas — com o risco de suicídio. Muitos usuários alimentam ideias 

suicidas, pois veem nessa possibilidade a falsa ilusão de solucionar seus problemas. 

Porém, esses desequilíbrios quando afetam indivíduos muito jovens tornam-se o 

pilar para os desajustes da vida pessoal e das relações familiares. Esse afastamento 

da família também contribui para agravar o quadro e tornar o usuário jovem ainda 

mais vulnerável. Além do mais, o consumo de substâncias ilícitas durante a 

juventude contribui para o surgimento de inúmeras doenças metabólicas. Em parte, 

isso ocorre devido à influência da toxicidade no funcionamento das glândulas 

secretoras de hormônios. 

Assim, os distúrbios mentais resultantes desse hábito colocam em xeque a própria 

integridade física e a de quem faz parte do círculo social do dependente químico. 

Emergências psiquiátricas relacionadas ao uso de drogas 

Algumas situações emergenciais requerem intervenções profissionais imediatas para 

salvar o usuário do risco de morte. Veja quais são as situações mais comuns na rotina 

de quem está dominado pelo vício. 
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Overdose 

A overdose é uma das piores consequências das drogas, já que a maior parte dos 

casos resultam em danos cerebrais irreversíveis ou até em óbito. Isso torna essa 

condição uma emergência psiquiátrica, já que nesse estado de gravidade, o 

indivíduo precisa ser socorrido com urgência. 

Psicose 

Esse transtorno psíquico pode ocorrer como efeito de qualquer tipo de droga. No 

entanto, recentes pesquisas associam a psicose ao uso desenfreado de 

maconha. A cannabis tem um alto potencial de desregular as funções cerebrais e de 

provocar alucinações e delírios. 

Por isso, esse tipo de surto requer o encaminhamento para um socorro emergencial. 

Uma avaliação médica detalhada é fundamental para direcionar os profissionais 

para a conduta mais acertada. 

Crise de abstinência 

As crises de abstinências decorrem da interrupção do uso da substância tóxica. O 

próprio organismo “exige” o consumo da droga e, com isso, o indivíduo entra em 

um estado de torpor mental de difícil controle. 

Geralmente, esses sintomas fazem parte do processo de desintoxicação. Assim que 

o indivíduo inicia um tratamento para desintoxicar o organismo, a renúncia ao uso 

da droga provoca graves perturbações. Isso decorre do fato de o organismo perceber 

a ausência da droga. 

Nessas circunstâncias, a ajuda profissional e o suporte dos amigos e familiares 

podem reduzir os reflexos negativos desse problema e direcionar para condutas mais 

adequadas. 
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Tentativa de suicídio 

Os dados recentes sobre o suicídio são alarmantes: a OMS afirma que, em todo o 

mundo, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida a cada ano. Além do ato 

concretizado, muitos indivíduos tentam suicídio, mas conseguem escapar com vida. 

Especialistas em reabilitação da saúde mental defendem que o suicídio é 

considerado um fenômeno multifatorial. O ato é fruto de uma interação complexa 

resultante de múltiplas questões. Uma delas é o abuso de drogas. 

Além das drogas, fatores sociais, ambientais, genéticos, emocionais e biológicos são 

os que provocam a somatização que contribui para as ideações suicidas. Os números 

dessas tragédias são alarmantes: o Brasil está em 8º lugar no planeta em relação ao 

número de mortes por suicídio. 

Ainda que seja um enorme desafio para a Saúde Pública, há possíveis formas de 

evitar os suicídios em tempo oportuno. O uso de estratégias de prevenção e a devida 

assistência aos grupos de risco podem minimizar o impacto dessa questão tão 

preocupante. 

A importância de buscar ajuda 

Como vimos, as drogas representam inúmeros prejuízos à saúde. Ainda que o grupo 

mais afetado seja composto por adolescentes e jovens, os danos à saúde podem ser 

irreversíveis em qualquer idade. 

No entanto, dada à complexidade que envolve esse tema, o maior risco do uso de 

drogas é não buscar ajuda enquanto é tempo. Considerando que os efeitos dos 

entorpecentes podem variar de acordo com o organismo do indivíduo, os danos são 

imprevisíveis. 

Sob essa ótica, os males associados ao uso de drogas sempre colocam em risco a 

integridade do usuário e ameaçam as pessoas de seu convívio. Além dos danos à 
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saúde, a ideação suicida tem sido apontada como um dos sintomas mais presentes 

entre os dependentes químicos. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que a cada 40 segundos uma 

pessoa se suicida em algum lugar do mundo. O que torna essa realidade ainda mais 

cruel é saber que muitos se vão sem ao menos permitir a intervenção da família ou 

dos amigos. 

Dada à influência do efeito das drogas sobre a decisão de atentar contra a própria 

vida, a ajuda profissional não pode ser negligenciada. Uma conversa amiga pode 

sensibilizar o dependente químico quanto aos riscos que ele está sujeito. 

Nessas circunstâncias, encaminhá-lo ao tratamento especializado é fundamental à 

superação do vício, além viabilizar medidas para a prevenção do suicídio e 

possibilitar a reabilitação da saúde. 

Como um hospital especializado pode ajudar 

Nos últimos anos, quase 150 mil pessoas foram internadas por consequência das 

drogas, conforme divulgado pelo OBID. Isso demonstra a importância da internação 

em uma instituição especializada para a reabilitação da saúde do dependente 

químico. 

A estrutura de um hospital especializado garante todo o suporte que o paciente 

necessita para conseguir superar o vício e os sintomas resultantes da dependência 

química. 

O apoio de uma equipe multidisciplinar composta por médicos clínicos, psiquiatras, 

psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros é fundamental à qualidade do 

tratamento. 
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A equipe de profissionais do Hospital Santa Mônica oferece uma rede de apoio para 

estimular o paciente a se manter firme no caminho da recuperação. O ambiente é 

propício ao desenvolvimento de valores, mudanças de comportamento e adequação 

a filosofias de vida essenciais à superação dos desafios ali propostos. 

Logo, para quem está dominado pelo vício, a melhor hora é agora para mudar de 

vida. Como vimos, as consequências das drogas trazem prejuízos irreversíveis ou 

mesmo fatais. Mediante isso, procurar uma instituição especializada nessa área pode 

fazer diferença em relação às expectativas futuras quanto à recuperação da saúde 

mental e física. 
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Referências: 

http://ligiamenca.blogspot.com/2012/04/carta-enderecada-aos-brasil-

publicado.html 

https://hospitalsantamonica.com.br/consequencias-das-drogas-entenda-o-real-

perigo-do-uso-de-drogas/ 
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VALE A PENA ESPERAR 

Para Patrícia, cada dia era mais 

difícil levantar pela manhã e 

enfrentar um novo dia. Ela 

Pensava: "Para quê. Por que a 

vida é tão monótona, sem cor, 

sem vibração? Fazer as mesmas 

coisas diariamente, uma rotina 

tão sem graça. Encontrar 

sempre as mesmas pessoas enfadonhas...". Sentia-se muito deprimida. Mas a culpa 

era sua. Não tinha coragem de dar uma reviravolta em sua vida. Se não fosse tão 

insegura... Não conseguia imprimir um ritmo mais vibrante em seu cotidiano. Ela 

mesma não tinha o menor dinamismo. Além disso, não tinha a menor graça. Nunca 

despertava o interesse de ninguém. Quais seus atrativos? Não sabia dizer. Jamais 

alguém lhe dissera: "Vá em frente, menina. Você vai vencer. É jovem, bonita, 

inteligente, capaz. Sei que você conseguirá” Se ao menos alguém a incentivasse... 

 

Mas um dia (e que dia maravilhoso foi esse!), Patrícia conheceu Alberto, que 

atenção ele lhe deu, que interesse em saber sua opinião, seus gostos. Quanta 

afinidade entre ambos. O tempo passou, a amizade cresceu. Alberto a 

compreendia, protegia, incentivava, valorizava. Patrícia estava, enfim vivendo! 

Quando tiveram a primeira relação sexual ela sentiu, com muito temor, que toda 

insegurança estava retornando, mas logo pensou: "Não, Alberto deve realmente 

me amar, senão não chegaríamos a esse ponto. Devo encarar esta situação como 

investimento para o meu futuro. Quero assegurar a minha felicidade!”. A notícia 

da gravidez caiu como uma bomba no relacionamento. Alberto foi duro, ríspido, 

repreendeu-a por não ter se precavido.  

 

Voltou para vê-la algumas outras vezes, frio distante, desinteressado e foi sumindo, 

sumindo... O bebê nasceu e Patrícia estava triste, deprimida, insegura, um lixo. 
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Certamente ficou feliz ao tornar-se mãe, mas era tão difícil levantar e ter que 

enfrentar um novo dia tão rotineiro e sem graça. Mas um dia (e que dia maravilhoso 

foi esse) ela conheceu a Pedro... 
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VIRGINDADE NÃO É OPÇÃO... É BÊNÇÃO! 

Aliança é uma das coisas mais 

importantes no relacionamento 

entre duas pessoas do sexo oposto. 

Quando falo em aliança, não estou 

me referindo ao anel de ouro que 

nossos pais usam. O anel é um 

símbolo desse pacto, mas A aliança 

em si é a decisão de que eu vou amar essa pessoa pelo resto da minha vida. Nada, 

além da morte, pode quebrar uma aliança. Ela não pode ser desfeita. E a sua 

origem está na aliança que Deus fez e continua mantendo com o seu povo, de que 

Ele nunca nos deixará. Ele nunca nos abandonará (Hebreus 13:5). Ela é 

inquebrável. E é por isso que está em extinção nos dias de hoje. Com os divórcios 

e separações, a aliança tornou-se quebrável, clausulável, e discutível, tornando-se 

um mero contrato. 

 

Agora, onde entra a virgindade nisso tudo? O que o fato de me guardar virgem até 

o meu casamento tem a ver com a aliança? É aí que está uma das coisas mais belas 

e tremendas que eu ainda não tinha percebido. Se você está por dentro das 

histórias da Bíblia, sempre que alguém fazia uma aliança com Deus, havia um 

derramamento de sangue, um animal era morto.  

 

Era o símbolo da obediência ao Senhor. Na aliança que Deus estabeleceu conosco, 

o sacrifício e o derramamento de sangue foram de Jesus, o que nos deu a certeza 

de que Deus nunca nos deixará, porque Ele deu seu único Filho para morrer por 

nós. Pensando nisso, você já imaginou o porquê da virgindade ser tão importante 

para nós? Quando o rapaz e a moça se guardam sexualmente até a noite de 

núpcias e têm sua primeira relação sexual, eles estão selando a aliança com Deus 

(a da obediência) e a aliança que fizeram um com o outro, não com sacrifício, mas 

com prazer, já que Jesus veio sacrificar-se em nosso lugar. 
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Por isso, quando a Palavra nos adverte a nos guardarmos sexualmente puros, ao 

contrário do que muita gente pensa, Deus não está querendo "cortar o barato", e 

sim, nos garantir o desfrute de uma bênção muito maior. Existe benção por trás de 

uma aliança verdadeira. Existe benção por trás da virgindade. E ela deve ser 

considerada uma das coisas mais importantes em sua vida. Uma vez que você a 

perde, ela não mais será restituída fisicamente. Se você perdê-la na hora errada, 

mesmo que depois receba o perdão de Deus, ainda assim ela não será trazida de 

volta. Sua virgindade é sua Jóia preciosa, deve ser guardada e protegida como tal. 

 

Sei que hoje a coisa mais comum num namoro é transar e, por isso, manter-se 

puro sexualmente é muito difícil. Mas ser homem ou mulher "de verdade" não 

depende de quantas vezes a gente vai para a cama, mas está inteiramente ligado à 

nossa determinação e firmeza de dizer não. 

 

Agora, uma palavrinha especial para os rapazes. Vocês sabiam que foram criados 

para serem os protetores e defensores da pureza? Infelizmente, hoje em dia, muitos 

homens e rapazes são considerados os violentadores. E não são só os estupradores 

não. Muitos namorados forçam a namorada a perder a virgindade, não com 

violência física, mas moral. Essa não foi a função designada por Deus para você. 

Na criação, a função do homem é proteger a mulher. O Apóstolo Paulo 

recomendou a Timóteo que tratasse as moças com toda pureza, como irmãs (I 

Timóteo 5:2). E é assim que você deve agir. 

 

Não se deixe levar pelas mentiras sobre o amor e sexo, de que se você ama, transa, 

e se não transa, é fraco ou covarde. Creia que dizer não aos seus desejos é uma 

forma de já demonstrar amor para seu futuro marido ou futura esposa, com quem 

você irá selar uma aliança estabelecida por Deus.  "O verdadeiro amor é paciente, 

é benigno, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses; o 

verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta" (1Cor 13:4-7).  
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Carta aberta para um(a) virgem 

Você sonha muito e também sofre muito, mas você também ora muito e por isso se 

alegrará muito. O tempo passou voando para a sua idade, mas parece que os seus 

sonhos estão cada vez mais longe de acontecer. 

 Em alguns dias parece até que você vai morrer e não vai ver algumas coisas 

mudarem. O que para você é tardio, para Deus é um propósito e um futuro 

testemunho lindo. Muitos não vão entender, alguns vão julgar você, outros vão ter 

invejar, mas a pureza está estampada em você e isso ninguém mudará. Seu 

semblante, sua forma de falar, de se vestir e até andar.  

Você é do céu e não adianta tentar se igualar. Deus te escolheu para viver o processo 

por um tempo e pregar a promessa enquanto ela não acontece.  Algumas coisas 

você não viveu ainda, mas a sua vida prega a mensagem que muitas pessoas ainda 

não acreditam.  

VOCÊ É A ESPERANÇA.  

Ei moça, Ei moço, VOCÊ NÃO ESTÁ ESPERANDO EM VÃO.  

Muitas pessoas pensam que você está idolatrando o seu corpo, mas você está 

zelando pelo seu testemunho e ele é precioso. Eu sei que você já se decepcionou, já 

encontrou pessoas que não quiseram esperar com você e na verdade queriam te 

"arrastar" para um propósito que você nunca se encaixaria.  

Hoje o Espírito Santo do Senhor te diz: "VOCÊ É MINHA, VOCÊ É MEU. Não 

permita que o mundo tire de você o que é MEU". Um dia você vai ter o seu 

casamento, os seus filhos, a sua história ressignificada. E muitos vão entender que 

você esperou pelo o que próprio Deus tinha para você.  

Continue se guardando e orando. A sua obediência está aproximando a sua 

promessa.  
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COMO DEVE SER A POSTURA DO CRISTÃO QUE ESCOLHEU ESPERAR... 

Existem jovens nos EUA que costumam passar à tarde de sábado dirigindo carros 

novos em uma concessionária local apenas por diversão. Porque um "test drive" é 

tudo o que eles estão interessados, eles nunca vão embora se preocupar com 

pagamentos mensais, preços de combustível ou manutenção... Apenas a diversão e 

nenhuma das responsabilidades associadas a possuir o carro dos seus sonhos. Na 

sociedade de hoje, o namoro é muito parecido com o teste de dirigir um carro onde 

os candidatos casuais são apenas para uma série de diversão, livre de compromisso. 

 

A ABORDAGEM MODERNA PARA NAMORO 

O namoro moderno foi lançado com sucesso durante a revolução sexual e o caos 

espiritual dos anos 1960 e muitos dos princípios do namoro bíblico (namoro) 

rapidamente se tornaram menos proeminentes e menos importantes em nossa 

sociedade. A prática do namoro oferecia estrutura que permitia que ambas as partes 

se conhecessem antes de se depararem com embaraços emocionais e físicos.  

 

"Culturalmente falando, o namoro tornou-se apenas algo que você faz se você é 

solteiro e de idade." Enquanto muitos estão nele apenas para a diversão sexual. 

Alguns estão desesperadamente procurando encontrar sua “alma gêmea” ou alguém 

que eles acreditem que os tornará “felizes” e não irão parar em nada até que 

finalmente tenham garantido sua correspondência. 

 

A Internet oferece uma miscelânea de sites de encontros para aqueles que estão 

procurando encontrar seu “outro significativo (ou não tão significativo)” para se 

conectar em algum nível.  

 

Se você usar a palavra “casamenteiro” no Google, receberá cerca de 10 milhões de 

resultados, incluindo muitos direcionados a “cristãos”. Se você digitar “namoro”, 

suas opções aumentarão para mais de 400 milhões! 
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Infelizmente, pesquisa após pesquisa indica que muitos dos que dizem que são 

cristãos estão seguindo esse caminho junto com as massas. Certamente, o Senhor 

não está satisfeito, mas profundamente entristecido, pela cena de namoro casual que 

os cristãos professos estão imersos e com os quais eles estão aparentemente bastante 

à vontade. 

 

A ABORDAGEM BÍBLICA PARA NAMORO 

A Bíblia fornece orientação de autoridade para qualquer crente sincero e 

consciencioso sobre como melhor glorificar o Senhor em todas as áreas de nossas 

vidas.  

 

Segundo Timóteo 3: 16-17 diz: “Toda a Escritura é dada por inspiração de Deus, e 

é proveitosa para a doutrina, para repreensão, para correção, para instrução em 

retidão, para que o homem de Deus seja completo, completamente equipado para 

todo bem.  

 

Por conseguinte, os cristãos solteiros devem olhar para a Palavra de Deus para 

descobrir a melhor maneira de glorificá-lo, nesta área de sua vida. "Não é nosso 

chamado como cristãos solteiros amar a Deus e amar os outros? Não deveríamos ter 

a mente de Cristo, mesmo quando se trata de namoro?" 

 

A cena de namoro contemporânea oferece inúmeras oportunidades para conhecer 

membros do sexo oposto, que podem ou não ser um possível parceiro de casamento.  

O problema é que o tipo de namoro contemporâneo é esmagadoramente 

impulsionado pela pura luxúria e egocentrismo e é muitas vezes emocional, 

fisicamente e espiritualmente destrutivo para uma ou ambas as partes. 

 

Então, quando você olha através das lentes das Escrituras, a filosofia básica do 

namoro moderno é totalmente antibíblica, pois é principalmente sobre “jogar em 
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campo” para descobrir “o que se quer” em um cônjuge, procurando “satisfazer todas 

as minhas necessidades”, desejos” e “encontrar a pessoa certa para mim”. 

 

Onde está o Senhor em tudo isso? 

O nosso chamado como único cristão não é amar a Deus e amar os outros? Não 

deveríamos ter a mente de Cristo mesmo quando se trata de namorar? “Que nada 

seja feito por ambição ou vaidade egoísta, mas, na humildade de espírito, que cada 

um valorize os outros, melhor do que ele. Deixe cada um de vocês olhar não apenas 

para seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Deixe esta 

mente estar em você, que também estava em Cristo Jesus...” (Filipenses 2: 3-5) 

 

Namoro com oração 

Cristãos solteiros que se importam mais em agradar e glorificar Jesus não precisam 

ser distraídos ou desviados pelas visões do mundo quando se trata de encontrar um 

ajudante. Embora não haja nenhuma fórmula em si sobre como proceder nesse 

processo, um crente deve estar em oração, “…, mas em tudo pela oração e súplica, 

com ação de graças, sejam feitos seus pedidos a Deus” (Filipenses 4: 6). 

 

É muito importante buscar o Senhor em relação a um cônjuge em potencial para 

evitar jogar o perigoso jogo de namoro, muitas vezes fútil, e seguir os desejos 

corruptos e egocêntricos do coração que são contrários à vontade de Deus. Deve-se 

pedir muita graça, sabedoria e paciência para encontrar outra pessoa solteira e 

piedosa do sexo oposto. O amor a Jesus e o desejo de viver de acordo com a 

vontade de Deus devem ser o número um desde o início. 

 

Ao escolher um cônjuge, os cristãos sinceros devem considerar estas duas passagens 

da Escritura, entre outras, que enfatizam quão importante é para qualquer cristãos 

estar na mesma visão bíblica, e não se ligar ao jugo desigual: 

 

“Podem dois andar juntos, a menos que estejam de acordo?” (Amós 3: 3).   
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“Não sejais desigualmente unidos aos incrédulos. Pois que comunhão tem justiça 

com a iniquidade? E que comunhão tem luz nas trevas?” (2 Coríntios 6:14). 

 

Para evitar entrar em uma armadilha ímpia ou se tornar um obstáculo para o outro, 

um homem e uma mulher solteiros também devem ter um propósito desde o início. 

Isso servirá como um indicador para estabelecer claramente a seriedade de sua 

amizade e o nível de seu compromisso de buscar e descobrir em espírito de oração 

a vontade de Deus para um possível casamento no futuro. 

 

Ser responsável e submeter-se a uma orientação divina e paternal (dependendo da 

idade, é claro) e/ou dos líderes espirituais afetará positivamente qualquer 

relacionamento intencional. Uma pergunta reveladora que nós, cristãos, devemos 

nos perguntar repetidas vezes é: “qual é o meu motivo” ao fazer isto ou aquilo? Meu 

propósito é agradar e glorificar a Deus servindo aos outros, ou meu motivo é 

conseguir algo para mim? Meu interesse em namorar é se divertir e somente se 

divertir, ou é para glorificar a Deus e servir aos outros? 

 

Mesmo se você está procurando a sua “alma gêmea” e alguém com quem você 

poderia se casar, seu propósito é mais para encontrar companhia, realização física e 

emocional e aceitação social, ou é mais para servir e glorificar o Senhor? 

 

NAMORO COM PUREZA 

Insira um MEGAPHONE aqui: Ser apaixonado por pureza deve ser a marca de 

qualquer namoro entre um homem e uma mulher cristãos! Deve-se tomar muito 

cuidado para proteger o coração dos outros durante a jornada de se conhecerem se 

isso eventualmente leva ao casamento ou não. Canção de Salomão 2: 7b adverte: 

"Não despertar o amor até que ele assim o deseje", ou seja, antes do tempo 

apropriado – o casamento.  
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Estabelecer boas fronteiras físicas e emocionais ajudará ambas as partes a manter o 

nível máximo de pureza. 1Timóteo 5: 2 instrui os homens a tratar as mulheres 

solteiras como irmãs em Cristo, “com pureza absoluta”. 

 

Na carta de Paulo aos Romanos, ele instrui os crentes a se comportarem 

decentemente, a evitarem a imoralidade sexual, a se revestirem do Senhor Jesus 

Cristo e não fazer qualquer provisão para a carne cumprir suas luxúrias. (Romanos 

13:13-14). O Senhor promete “…buscar primeiro o reino de Deus e Sua justiça, e 

todas estas coisas vos serão acrescentadas.” (Mateus 6:33).  

 

No Salmo 37: 4 Ele diz: “Agrada-te também do Senhor e Ele dar-lhe-á os desejos 

do seu coração.” Seja encorajado, amado, o Senhor não é mesquinho, mas deseja 

que você seja preenchido até transbordar. Simplesmente acredite nEle para isso, e 

você verá o Senhor abençoá-lo de maneiras que você nunca poderia pensar ou 

imaginar. Você está namorando um cara incrivelmente bonito. Vocês dois sentem a 

atração se construindo. O que você faz?  

 

NÃO SEJA DESEQUILIBRADO 

Tome 2 Cor. 6:14 a sério. Não se junte àqueles que são incrédulos. Como a justiça 

pode ser uma parceira da maldade? Como pode a luz viver com a escuridão? Se 

você está namorando alguém que não tem um relacionamento pessoal com Cristo, 

você está brincando com fogo. Se você se apaixonar, o que você fará? Não deixe o 

relacionamento progredir até o ponto do contato físico e depois pensar e achar que 

você possa interrompê-lo mais tarde. 

 

COLOQUE A ARMADURA DE DEUS DIARIAMENTE. 

Você precisa de toda ajuda que puder obter no mundo de hoje. Você está gastando 

tempo com Deus? Você depende dele para atender às suas necessidades de amor e 

segurança? Você pode resistir à tentação se colocar toda a armadura de Deus ( Ef 6: 

10-20 ). 
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COLOQUE A OBEDIÊNCIA ACIMA DA PAIXÃO. 

Nem tudo o que fazemos, parece bom. A autoridade de Cristo precisa ter 

precedência sobre nossos impulsos carnais. A sociedade diz para você ceder ao 

momento. Cristo lhe diz para ser obediente a Sua palavra.  

 

A expressão física deve ser apropriada. 

O toque físico / intimidade deve corresponder ao comprometimento no casamento. 

O toque físico deve estar no contexto de um casamento significativo, não reduzido 

à satisfação da necessidade pessoal. 

 

Os limites devem ser definidos mutuamente. 

Ambos os parceiros devem assumir a responsabilidade de estabelecer limites. A 

manutenção de limites mútuos reflete a maturidade.   

 

Examine seus motivos pessoais. Qual é a sua motivação - poder e controle, 

gratificando seu próprio ego, atendendo a uma necessidade egoísta ou genuína 

afeição?  

 

Se as dimensões social, emocional e espiritual estão ausentes ou faltando, você está 

fora de equilíbrio. Se você não suporta a pessoa, mas tem um ótimo relacionamento 

íntimo, repense o relacionamento, está sobrando egoísmo e motivações erradas para 

manter esse relacionamento.  

 

 

Seja guiado pelo amor versus a luxúria. 

O amor é o fruto do Espírito. Do amor vem o autocontrole. Opere em amor, não em 

luxúria.  

 

Permita que o Espírito Santo dirija e conduza você. 
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Se você se sentir condenado por certos comportamentos, pare de fazê-los. Nota 

especial: Se você é adolescente, você deve honrar seus pais e respeitar seus 

conselhos (Efésios 6: 2-3). 

 

Você está sujeito à autoridade dos pais. Não seja sexualmente ativo caso seus pais 

não sejam crentes e autorizem. Pais crentes irão orientá-lo a manter uma vida de 

pureza até o casamento.  
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VOCÊ É A PESSOA MAIS IMPORTANTE DA SUA VIDA. 

Quantas vezes você abriu mão de você, dos seus prazeres, da sua essência e da sua 

identidade para tentar agradar alguém que não te merecia?  

Enquanto você não entender que a pessoa mais importante da sua vida é você, 

continuará mendigando atenção e aceitando as migalhas que essa pessoa te dá 

quando na verdade tem um banquete preparado pelo Pai à sua espera. 

A vida é sua, portanto, você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. Não 

delegue isso para outra pessoa. Não escolher também é uma escolha, deixar o ir os 

outros digam o que é bom para você também é uma escolha. Chegou a hora de 

tomar as rédeas da sua vida, do seu coração e fazer o que você realmente quer, 

aquilo que te faz bem e que você sabe que tem a ver com os sonhos de Deus para 

você.  

Até quando você vai deixar que as outras pessoas digam como as coisas devem ser?  

Chega de sofrer! Chega de se rebaixar, se anular e abrir mão dos seus sonhos para 

se submeter a relações sem futuro só porque você tem medo de ficar só para sempre. 

Você não deve ter medo da solidão, mas sim de viver o resto da vida ao lado de 

uma pessoa errada, que não tem a ver com você e nem com os sonhos de Deus para 

a sua vida.  

“Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem 

firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente.” Gálatas 5:1 NTLH 

Decida hoje que a vida que mais importa é a sua e que o namoro dos seus sonhos 

será um reflexo da segurança e do valor que vem de dentro de você. 

Creia!  

 



MINISTRAÇÕES | ACAMPA JOVEM | MASF Brasil 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 

https://masfbrasil.com/acampajovem/ 

 

Conteúdo base para os ministradores 

139 

Referências 

http://www.cacp.org.br/virgindade-nao-e-opcao-e-bencao/ 

https://euescolhiesperar.com/artigos/carta-aberta-para-uma-virgem/ 

Ebook Guia do Jovem Cristão www.starday.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTRAÇÕES | ACAMPA JOVEM | MASF Brasil 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 

https://masfbrasil.com/acampajovem/ 

 

Conteúdo base para os ministradores 

140 

O CARÁTER DO JOVEM CRISTÃO 

O QUE É CARÁTER? 

Caráter é o conjunto de 

características e traços relativos à 

maneira habitual de agir e de reagir 

de um indivíduo. Este é o termo que 

designa o aspecto da personalidade, 

responsável pela forma habitual e 

constante de agir de cada pessoa. 

Esta qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é o conjunto dos seus traços 

particulares. Este é demonstrado através do modo de ser desta; sua índole, sua 

natureza e temperamento.  

 

O conjunto das qualidades, boas ou más, de um indivíduo lhe determinam a conduta 

e a concepção moral; seu gênio, humor e temperamento. Este é resultado da 

progressiva influência do ambiente em que o mesmo está sujeito, como às condições 

ambientais, familiares, pedagógicas e sociais. Em suma, caráter é a soma dos nossos 

hábitos.  

 

O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua 

conduta e a sua moralidade, o seu caráter. Os seus valores e firmeza moral definem 

a coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. O caráter pode 

ser medido pelo seu comportamento, retidão das suas ações e pela honestidade em 

suas relações.  

 

O comportamento de uma pessoa, seu modo de agir conforme os valores sociais e 

humanos representam o seu caráter.  

O caráter é construído socialmente. Ao longo da vida, a pessoa é socializada e 

internaliza alguns valores fundamentais para a vida coletiva em sociedade, e estes 

valores éticos e morais são responsáveis por influenciar o modo de agir e a relação 
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de um indivíduo com os demais e define a sua própria personalidade. Uma pessoa 

conhecida como "sem caráter" ou "mau caráter", geralmente é qualificada como 

desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral.  

Por outro lado, uma pessoa "de caráter" é alguém com formação moral sólida, 

incontestável, digna de confiança por agir corretamente. É o caráter que determina 

a escolha do indivíduo e o conduz em suas ações. 

 

Do mesmo modo, incita os jovens a que sejam moderados. E que em todas as coisas 

possas ser um exemplo para eles de uma vida justa (Tito 2:6-7). O caráter do jovem 

Cristão deve incitar às pessoas as boas obras, produzindo assim nestes a sede por 

Deus, incitando-os a fidelidade à sã doutrina de Deus. O comportamento dos jovens 

cristãos deve incentivar outros a viverem com sabedoria. Nós mesmos devemos ser 

exemplo em tudo, te dá por exemplo (Tito 2:7) na prática de boas obras. Tudo que 

fizermos deve refletir a integridade e a seriedade da nossa obediência à palavra de 

Deus. A moderação e fidelidade à doutrina de Deus devem ser características 

notáveis na conduta do jovem Cristão.  

 

Moderação é a virtude de permanecer na exata medida, sem se inclinar para a direita 

nem para a esquerda. Nem para o pecado e nem para o fanatismo. O moderado 

expressa razoabilidade, sem excessos. Ele é razoável e temperado, e não se deixa 

levar pelas paixões mundanas e pelo engano do pecado. Aquele que é nascido de 

Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar 

a pecar, pois é nascido de Deus (1 João 3:9). Deste modo, conhecemos quem são 

os filhos de Deus e quem são os filhos do Diabo. Quem não pratica a justiça não 

procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próximo. Esta é a marca 

do cristão: o amor, para com o próximo. 

 

A PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DO CARÁTER DO CRISTÃO 

Se alguém disser: Eu amo Deus, mas continuar a detestar o seu irmão na fé, é um 

mentiroso; porque se não amar o seu irmão, que está ali diante dos seus olhos, como 
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poderá amar Deus que nunca viu? E Deus mesmo nos dá este mandamento: que 

quem ama Deus deve também amar o seu irmão (1 João 4:20,21). 

 

A prova de que passamos da morte para a vida é que amamos os outros. Quem não 

ama os seus irmãos permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é, no 

fundo, como um homicida. E vocês sabem bem que nenhum homicida tem em si a 

vida eterna. O verdadeiro amor conhece-se por aquilo que Cristo fez, morrendo por 

nós. Por isso devemos também dar a vida em favor dos irmãos.  

 

Se alguém for abastado em recursos materiais, e, vendo o seu irmão em necessidade, 

e não o ajudar, como poderá estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos 

somente de palavra, ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas 

ações (1 João 3:14-18). Pois a principal característica que se manifesta nas atitudes 

do cristão é o amor para com o próximo. Ame o vosso próximo. 

 

O NOSSO MAIOR EXEMPLO DE CARÁTER 

Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé (Hebreus 12:2, NVI). 

Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Ele é o 

líder da igreja, o nosso maior exemplo.  

 

Ele é aquele a quem devemos copiar e imitar em tudo. Imite Cristo, e Cristo está e é 

a palavra de Deus. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, e ao pleno Em 

tudo, te dá por exemplo (Tito 2:7) conhecimento do Filho de Deus, atingindo a 

maturidade completa conforme o modelo da pessoa de Cristo! Então não seremos 

mais como crianças instáveis, variando com facilidade de ideias e de sentimentos, 

influenciados pelos ventos de doutrinas estranhas que nos empurram ora para um 

lado ora para o outro, ao sabor de pessoas sem escrúpulos que astuciosamente 

procuram arrastar as almas para o erro. 

Em vez disso, devemos seguir a verdade em amor, para que possamos crescer em 

todos os aspectos da nossa vida, segundo Cristo, que é a cabeça da igreja. Sob a sua 
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orientação, o corpo inteiro é perfeitamente ligado entre si. À medida que cada parte 

faz o seu trabalho específico, isso ajudará as outras partes a crescer, para que todo 

o corpo seja saudável e edificado em amor.  

 

Por isso quero avisar-vos, em nome do Senhor, que não andem mais como os que 

não conhecem Deus, que vivem num mundo de ilusões. Os seus entendimentos 

estão obscurecidos, a sua ignorância das coisas espirituais e a sua insensibilidade à 

voz divina os afastou da vida de Deus. Tendo feito calar a voz das suas consciências, 

entregaram-se a tudo o que é imoralidade, procurando, com avidez, satisfazer os 

seus desejos corruptos (Efésios 4:13-19). 

 

O QUE FAZER PARA OBTER UM CARÁTER SEGUNDO O EXEMPLO DE 

CRISTO? 

Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra (Atos 6:4, NVT). É a 

consagração a Deus que irá formar em nós um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. 

Consagração a Deus é a dedicação à oração e meditação na santa Bíblia.  

 

Assim iremos Purificar a nossa alma pela obediência à verdade, para 

desenvolvermos o amor fraternal, não fingido, amando-nos ardentemente uns aos 

outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, 

mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 

Porque a palavra do Senhor permanece para sempre (1 Pedro 1:22-25, ARC). 

 

SEJA SANTO 

Como filhos obedientes de Deus, não se conformem com a maldade de quando 

viviam na ignorância. Mas tal como é santo aquele que vos chamou sejam vocês 

santos em toda a vossa maneira de viver, porque ele próprio disse: Sejam santos, 

porque eu sou santo (1 Pedro 1:14-16,).  

Ser santo é ser separado da corrupção deste mundo, é ser separado e não se 

envolver com os que se entregam aos maus costumes. Ser santo é ser separado de 
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tudo o que tem influência dos espíritos imundos que dominam este mundo. Em tudo, 

te dá por exemplo (Tito 2:7) 

 

Está escrito que os israelitas que haviam retornado do cativeiro em que se 

encontravam puderam se alimentar do cordeiro pascal junto com todos os que com 

eles haviam se desligado das práticas impuras e pagãs dos povos à sua volta; eles se 

apartaram da imundícia das nações da terra e decidiram buscar o Deus de Israel 

(Esdras 6:21).  

 

Estes haviam deixado os costumes impuros dos povos que ali viviam a fim de adorar 

o Senhor. Estes haviam se separado das práticas impuras de seus vizinhos gentios, 

deixando os seus costumes pagãos (Mundanos). Sucedeu, pois, que, ouvindo eles 

esta lei, apartaram de Israel toda mistura (Neemias 13:3, ARC). Disse o Tiago, Bispo 

de Jerusalém que a verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas, 

consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações.  

 

E consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo (Tiago 

1:27). Ou seja, a verdadeira religião também está em não se misturar e 

consequentemente se deixar influenciar pelos maus costumes mundanos que são 

inspirados pelo deus diabólico que domina este mundo. Segui a paz com todos e a 

santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor (Hebreus 12:14). 

 

A SANTIFICAÇÃO É A LIBERTAÇÃO DOS PECADOS 

Pecado é toda e qualquer prática que não seja inspirada pelo Espírito Santo, e a 

santificação é a libertação de toda e qualquer influência ou inspiração que não seja 

a do Espírito Santo. O liberto do pecado é o que está santificado e o que está em 

santificação é o que está liberto da influência do pecado.  
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Somente o santificado está liberto do pecado. O santificado é aquele que está sujeito 

somente à influência do Espírito Santo. Deus só tem intimidade com aquele que está 

em santificação. 

 

LEIA A BÍBLIA DE GÊNESIS A APOCALIPSE 

Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e 

são elas mesmas que testemunham acerca de mim (João 5:39, KJA). 

Sempre medite sem cessar na bíblia. Que a palavra de Cristo habite 

permanentemente e abundantemente nas vossas vidas, enriquecendo os vossos 

espíritos de sabedoria, de forma a poderem comunicá-la uns aos outros, e a poderem 

aconselhar-se mutuamente, até mesmo através de salmos, hinos e cânticos 

espirituais (Colossenses 3:16).  

 

Se dedique a meditar na bíblia, seja cheio da bíblia sagrada. Meditando do princípio 

ao fim, de Gênesis a Apocalipse, e quando terminar volte do princípio novamente, 

e conforme formos na Bíblia sagrada meditando o Espirito de Deus em nós vai 

entrando, transformando e nos regenerando (Ezequiel 2:2).  

 

Deus disse mais ao profeta Ezequiel: ‘’Filho do homem, coma o que lhe dou. Coma 

este rolo! Depois, vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo 

para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando 

comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida, ele disse: Filho do 

homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens’’ (Ezequiel 3:1-4).  

Certa feita foi dito ao apostolo João no livro do Apocalipse: ‘’vá e pegue o livro 

aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me 

aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o! disse ele. Ele será amargo 

em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o 

livrinho da mão do anjo e o comi’’ (Apocalipse 10:8-10). O profeta Jeremias também 

confessou: ‘’Quando descobri tuas palavras, devorei-as, são minha alegria e dão 
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prazer a meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos Exércitos’’ (Jeremias 

15:16 NVT). Meu irmão medite na Bíblia, nela esta a ciência pura (Jó 33:3).  

 

LEVANTE-SE CEDO PARA ORAR 

De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi 

para um lugar deserto, onde ficou orando (Marcos 1:35). 

A madrugada é o período do dia que antecede o nascer do sol ou período em que 

a noite já acabou, mas o dia seguinte ainda não teve início. Jesus tinha o costume 

de se levantar na alta madrugada para orar. O profeta Isaias disse: “a minha alma 

suspira por ti durante a noite; e logo cedo o meu espírito por ti anseia” (Isaías 26:9).  

 

O levita Asafe também buscava ao Senhor de madrugada: “no dia da minha 

angústia, procuro o Senhor; erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se 

cansam” (Salmos 77:2). Jó Levantava-se de manhã, bem cedo e oferecia um 

holocausto em favor dos seus filhos (Jó 1:5). Está escrito: “levanto-me cedo, antes 

de o sol nascer; clamo e ponho minha esperança em tuas promessas. Desperto de 

madrugada, para refletir em tuas palavras” (Salmos 119:147,148). É o Senhor quem 

nos sustentará na madrugada. 

 

Sustentará os meus olhos vigilantes (Salmos 77:4). E assim iremos, com forças 

constantemente renovadas, apresentar-se perante Deus, em Sião, para receber a 

salvação (Salmos 84:7).  Por isso nunca desanimamos. E ainda que o nosso corpo 

fisicamente se canse e envelheça, interiormente, contudo ele renova-se, com novas 

forças, dia após dia (2 Coríntios 4:16). Procedendo assim, a tua força será renovada 

diariamente, como o orvalho da madrugada (Salmos 110:3). Orar é o espirito 

alimentar e o renovar. É necessário se renovar a cada dia, renovar as vossas forças. 

Nesta terra vivemos em guerra (Jó 7:1) e temos que nos renovar antes do sol raiar, 

na madrugada. 
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Caso não tenha, adquira o hábito de levantar de madrugada para orar. É na 

obediência a esta exortação que temos que perseverar. Esforçai-vos, e ele fortalecerá 

o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor (Salmos 31:24) e assim o 

Senhor dará força e poder ao seu povo (Salmos 29:11). Portanto não sejam 

descuidados, a partir deste momento, no cumprimento dos vossos deveres, pois o 

Senhor vos escolheu, para o servirem (2 Crônicas 29:11). Sejam cheios do Espírito 

Santo (Efésios 5:18). 

 

ORE E JEJUE COM ENTENDIMENTO 

Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum (Mateus 

17:21). Jejuar e orar não é ficar somente sem comer e beber. Jejuar e orar é se 

dedicar a orar de maneira continua sem cessar, sem parar para comer ou beber. Este 

jejum e oração é a inteligente e genuína consagração a Deus.  

 

O santo jejum a Deus para ter efeito tem que ser feito com entendimento. Não é tão 

somente ficar sem comer, antes é um tempo separar para se dedicar a orar e não 

parar nem mesmo para comer ou beber. Para se fortalecer dia após dia devemos 

realizar esse constante exercício pela manhã. O sagrado jejum não é ficar somente 

sem comer ou beber antes é se dedicar a orar e deixar de comer e beber como Jesus 

nos deu o exemplo, pois Ele se retirava para o deserto e ali orava (Mateus 4:1,2).  

 

Mais vale ficar três horas orando sem parar (cessar), sem comer e beber do que ficar 

vinte e quatro horas sem comer e beber e sem orar, pois, isto é, se enganar. A força 

que recebemos através da consagração, está na oração e não no ficar sem comer ou 

beber. Desta forma iremos jejuar com inteligência. Esta é a nova maneira de jejuar 

que o mestre se referiu quando disse: “o pano novo e os novos odres” (Mateus 9:14-

17). (Zacarias 7:1-14), (Isaias 58: 3-12). 
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A BÊNÇÃO DE HONRAR PAI E MÃE  

O Quinto Mandamento. “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os 

teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.” Êxodo 20:12 

1 O que é honrar? 

1. A palavra “honra” vem de uma 

raiz que significa “ser pesado”. 

Para dar honra,  meios para dar a 

alguém peso, por assim dizer; 

viver em conformidade com a 

influência que eles têm por causa 

de quem são. Honra significa que 

os respeitamos, mostramos 

deferência a eles. Significa que reconhecemos seu lugar e papel no que se refere ao 

plano de Deus para nós e prestamos atenção! 

2. Como devo honrar? 

1. Deus diz que devemos manifestar essa honra para com nosso pai e nossa mãe. 

Em termos do transbordamento de nosso amor por Ele, sua primeira expressão é ser 

em direção ao nosso primeiro e o mais importante do relacionamento terreno, 

nossos pais. A honra que mostramos aos nossos pais permanece a mesma, não 

importa nossa idade ou situação, mas é a forma mudará de acordo com a nossa 

maturidade. A ajuda financeira aos pais é uma grande honra somada ao respeito 

que lhes é devido.  

3. Como herdarei a promessa? 

Para entender um pouco melhor essa promessa, devemos entender a importância 

das famílias na sociedade. Elas são os próprios blocos de construção do que constitui 

uma nação.  
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De uma geração para outra, os pais são os únicos encarregados de nutrir e ensinar 

seus filhos, transmitindo-lhes importantes lições espirituais, tornando-os cidadãos 

responsáveis e justos.  

Para a nação de Israel, isto foi essencial para a própria sobrevivência da nação. Os 

pais foram incumbidos da responsabilidade de educar seus filhos no temor do 

Senhor, e as sucessivas gerações de israelitas continuariam a adorar a Javé e não 

partiriam para idolatria. 

 

No momento em que uma geração deixasse de cumprir seu dever e se afastasse do 

Senhor, o Senhor julga e removi-os de suas terras. No entanto, se cada geração 

aprendesse a honrar seus pais, então eles teriam permissão para continuar na terra 

da promessa, e seus dias serão muito tempo na terra. 

  

Jovem, Deus quer que você seja uma testemunha do Senhor e cumpra o papel que 

Deus tem definido para você.  

Conclusão 

Salomão, o homem mais sábio, exortou os filhos a respeitarem seus pais 

(Provérbios1:8; 13:1; 30:17). Não podemos negligenciar a ordem de Deus de honrar 

nossos pais. Até Jesus, Deus Filho, submeteu-se a ambos os seus pais terrenos (Lucas 

2:51) e Seu Pai celestial (Mateus 26:39). Seguindo o exemplo de Cristo, devemos 

tratar nossos pais da maneira como nos aproximamos de nosso Pai celestial 

(Hebreus 12:9 ; Malaquias 1: 6). 
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JOVEM CRISTÃO E A FAMÍLIA  

 

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA VIDA DO JOVEM CRISTÃO 

Já parou para pensar no que seria de você sem as pessoas que te criaram com amor 

e cuidado? Já agradeceu a Deus pela vida destas pessoas? Com a rotina e a falta de 

tempo, muitas vezes acabamos por esquecer de valorizar nossas famílias e os tempos 

preciosos que passamos com elas. Todos nós, jovens, solteiros ou casados, somos 

parte de alguma família - de algum modo, em algum lugar, de alguma forma – e 

muito de nossa alegria na vida vem quando reconhecemos e desenvolvemos 

corretamente nossos relacionamentos familiares. 

 

Chegamos a esta terra com uma importante missão: aprender a amar e servir uns 

aos outros. Para melhor nos ajudar a realizar isso, Deus nos colocou nas famílias, 

pois Ele sabe que é onde temos uma grande oportunidade de aprender a superar o 

egoísmo e orgulho e de nos sacrificar uns pelos outros. A família é uma bênção de 

Deus, uma base que Ele constituiu em nossas vidas e é uma imensa demonstração 

do amor e cuidado dele por nós. Por isso, precisamos sempre valorizá-la e dedicar 

tempo de qualidade a cada um de nossos familiares. 

 

COMO DEVEMOS NOS PORTAR COM NOSSAS FAMÍLIAS? 

O modo de se portar do cristão é algo muito sério. Se a sua família não é cristã, sabia 

que apenas o seu testemunho dentro e fora do lar pode fazer com que Deus coloque 

fé nos corações deles? Grande responsabilidade, não é mesmo? Por isso, cristão ou 

não, você deve sempre ter cuidado ao se relacionar com sua família. Primeiro de 

tudo, estes relacionamentos devem ser guiados pelo amor, o dom mais precioso de 

todos.  

 

Não aquele amor superficial que vemos nos filmes e no mundo hoje, mas o Amor 

de Cristo. O Amor que é paciente, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é 

bondoso e não busca seus próprios interesses. Com este verdadeiro Amor, você terá 
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sabedoria para lidar com eventuais problemas familiares, terá cuidado no falar e no 

agir. Suas palavras serão pacíficas e edificantes: “A resposta calma desvia a fúria, 

mas a palavra ríspida desperta a ira.” (Provérbios 15:1). 

 

RELACIONAMENTO COM OS PAIS 

“Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o senhor, teu 

Deus, te dá.” (Êxodo 20:12).  

 

Este versículo é o primeiro, dos Dez Mandamentos, que apresenta uma PROMESSA. 

Honre seu pai e sua mãe para que sua vida seja longa. Que promessa séria, não é 

mesmo? Talvez se lembrássemos mais deste Mandamento na vida cotidiana, nosso 

tratamento com nossos pais seria um pouco diferente...  

 

É importante lembrar que não há condições aqui. Não está escrito “honre seus pais 

enquanto estiver solteiro”, ou “honre seus pais quando eles estiverem certos”. A 

ordem é simples e clara: Honre os seus pais sempre! É comum quando ficamos mais 

velhos, acharmos que somos superiores aos nossos pais, por estarmos mais 

“atualizados”. Porém, sempre lembre que não importa a circunstância, você deve a 

eles respeito e honra. Não somente por eles, mas por Quem fez esta ordenança. 

“Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe.” 

(Provérbios 1:8). Infelizmente, este versículo pode ser um “tapa na cara” de muitos 

de nós. Não importa a sua idade, seus pais sempre têm algo para ensinar. Então 

sente e escute com paciência e amor e desfrute deste valioso momento. 

 

RELACIONAMENTO COM OS FILHOS 

“Pais, não irritem seus filhos; antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do 

Senhor.” (Efésios 6:4)  

Do mesmo modo que os filhos têm obrigações para com os pais, a recíproca é 

verdadeira. Enquanto os filhos devem honra e respeito aos pais, estes devem ter 

sabedoria em suas palavras e ações, para que não provoque a ira de seus filhos. 
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Além disso, os pais têm o dever de criar os filhos debaixo das instruções e conselhos 

de Deus. “Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.” (Salmos 

127:3) 

 

A BASE DE TUDO 

O mais importante sobre a relação familiar é onde a sua base é construída. O 

primeiro versículo do Salmo 127 nos diz que “Se não for o Senhor o construtor da 

casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será 

inútil a sentinela montar guarda.”; portanto, como em tudo em nossa vida, a base 

deve ser Cristo.  

 

Não há paz, amor, empatia, alteridade, sabedoria, mansidão e benignidade se não 

for por Cristo em nossas vidas. Somente Ele pode nos tornar bons filhos, pais, 

irmãos, maridos e esposas. Somente Ele pode nos transformar. Não há nada mais 

importante do que isso! 
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O JOVEM CRISTÃO E A SUA CARREIRA PROFISSIONAL NO ATUAL MERCADO 

DE TRABALHO  

Quando o assunto é vida 

profissional e trabalho, cada 

época possui os seus desafios e 

peculiaridades. Observemos 

abaixo as evoluções cíclicas na 

sociedade e organizações 

conforme Enio Resende (O Livro 

das Competências, Editora 

Qualitymark, 2003, p. 4-5): 

 a) Predominância de uma atividade econômica 

- Período pré-industrial (predominância da atividade agrícola) 

- Período industrial (predominância da atividade industrial) 

- Período pós-industrial (predominância da atividade de serviços) 

 b) Predominância de fatores que torna as empresas mais poderosas ou competitivas 

- Fase da propriedade (anterior ao século XX) 

- Fase do capital (pouco mais da metade do século XX) 

- Fase da tecnologia (três últimas décadas do século XX) 

- Fase do conhecimento (atual, iniciada no final do século XX) 

A presente era é caracterizada pela evidência de um conjunto de fenômenos e fatores 

concomitantes. São eles: 

- Informação 

- Conhecimento 
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- Descontinuidade 

- Competitividade 

- Telecomunicações 

- Paradigmas 

- Competência 

 COMPETÊNCIAS QUE FAZEM A DIFERENÇA 

Para lidar com essa realidade dos dias atuais, a ênfase dada em termos de exigência 

para aqueles que desejam ingressar e crescer no mercado de trabalho está nas 

"competências" do indivíduo. Por "competências" entenda-se: "A capacidade de 

transformar conhecimentos, aptidões, habilidades, interesse, vontade, 

comportamento, etc. em resultados práticos." 

Algumas competências ganham prioridades nesse contexto. São elas: 

 - Ter um curso superior 

- Dominar os conhecimentos em sua área de atuação 

- Ser multi-especialista, tendo um conhecimento diversificado do negócio 

(informática, idiomas, administração, logística, etc.) 

- Saber administrar a própria carreira (manter-se atualizado e buscar constante 

qualificação) 

- Ter habilidade para transformar conhecimentos em resultados 

- Realizar as atividades com excelência 

- Saber comunicar-se com clareza e objetividade (bom vocabulário, comunicação 

escrita e verbal, reuniões, apresentações, etc) 

- Saber delegar tarefas e responsabilidades 

- Ser capaz de trabalhar em equipe 
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- Saber relacionar-se bem 

- Ter autocontrole das suas emoções (inteligência emocional) 

- Ter empatia 

 

A MELHOR CARREIRA OU PROFISSÃO 

O jovem cristão precisa entender que a sua vida profissional está dentro do plano 

divino para a sua vida. A melhor carreira ou a melhor profissão é aquela que tem a 

direção e aprovação de Deus. Orar e agir é uma atitude prudente na vida daqueles 

que estão buscando em Deus o melhor para as suas vidas e para a glória dele. 

Alguns jovens, durante a maior parte de suas vidas se dividirão entre o serviço na 

igreja e o trabalho secular. Outros, no tempo próprio, serão chamados para servirem 

ao Senhor em tempo integral, outros poderão servir nos campos missionários tendo 

a sua profissão como porta de entrada. São várias as possibilidades e as relações 

entre vida profissional e ministério cristão. A nossa estabilidade profissional e o nosso 

sustento pessoal não dependem da organização onde você irá trabalhar. As 

empresas podem "quebrar", as organizações públicas podem ser privatizadas ou 

extintas. A economia global e a instabilidade do mercado só nos dão a certeza de 

que a única certeza é a incerteza. Há pessoas formadas nas profissões de maior 

prestígio aos olhos humanos, que, no entanto, estão desempregadas e frustradas. 

Repartições públicas federais, estaduais ou municipais, empresas multinacionais, ou 

qualquer outra organização aparentemente sólida e estável não garantem a 

estabilidade do cristão. É Deus quem nos sustenta (Mt 6.25-34). 

 TRABALHE E CUIDE BEM DE SEU MAIOR TESOURO: SUA FAMÍLIA 

 Leia esta pequena história:  

Uma vez um mestre fez uma experiência com seus alunos. Pegou um vaso e encheu-

o com pedras grandes. Depois, ergueu o vaso e perguntou aos alunos: o vaso está 

cheio?  A turma se dividiu, com alguns dizendo que sim e outros que não. O mestre 
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então, pegou algumas pedras pequenas e colocou-as no vaso. As pedras pequenas 

se encaixaram entre as grandes, e o mestre ergueu o vaso, novamente, perguntando: 

o vaso está cheio?  Desta vez a maioria da turma respondeu que sim. O mestre, 

então, pegou um saco de areia e despejou dentro do vaso. Depois, repetiu a 

pergunta.  

A grande maioria respondeu que sim. O mestre, então, pegou uma jarra de água, 

derramou no vaso, e perguntou: o vaso está cheio? A turma finalmente chegou a um 

consenso. Todos responderam que sim. Então o mestre falou: Este vaso é como a 

nossa vida. Se eu tivesse colocado as pedras pequenas, a areia ou a água em 

primeiro lugar, não haveria espaço para as pedras grandes. As pedras grandes na 

nossa vida são: família, amigos, carreira, trabalho, lazer e saúde. É fundamental que 

não descuidemos delas. Não podemos perder muito tempo com coisas sem 

importância (as pedras pequenas), pois corremos o risco de não haver espaço para 

as coisas que realmente são importantes (as pedras grandes). 

Para Júlio Battisti (www.juliobattisti.com.br) foi vital para entender que em tempos 

de alta rotatividade e de busca por profissionais altamente qualificados, a carreira é 

importante sim. Mas ela não é tudo. Uma carreira de sucesso, afirma Battisti, é 

aquela sustentada por muitos pilares e, sem dúvida, família, lazer, amigos e saúde 

física e mental são alguns dos que têm maior importância.  

Reservar um tempo para a família, programar horas de lazer ou de bate-papo com 

os amigos e realizar atividades físicas não podem, de maneira alguma, ser 

consideradas atividades que nos "roubam tempo". Às vezes, é importante uma 

simples parada para não fazer nada e refletir sobre a vida. A partir do momento em 

que conseguimos equilibrar esses aspectos, passamos a ver as coisas com mais 

clareza e a produzir mais e melhor. 
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Referência 

https://prazerdapalavra.com.br/colunistas/altair-germano/2989-o-jovem-cristao-e-a-

sua-carreira-profissional-no-atual-mercado-de-trabalho-altair-germano 
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O JOVEM CRISTÃO E AS REDES SOCIAIS – NOVOS TEMPOS, NOVOS 

COMPORTAMENTOS 

Muito temos refletido sobre o 

comportamento cristão e as redes 

sociais, levando em conta as 

inúmeras mudanças ocorridas no 

mundo desde que 

experimentamos uma nova forma 

de comunicação por meio de dispositivos móveis e mídias sociais. Talvez uma 

pergunta que ecoe na mente da liderança cristã seja: será que a igreja deve orientar 

as pessoas em como fazer o uso das redes sociais ou essa deve ser uma decisão 

pessoal?  

Tendo em vista os inúmeros casos de exposições negativas e a falta de controle do 

tempo gasto em aplicativos sociais, a igreja deve agir como uma prestadora de 

serviços à sociedade, promovendo o uso consciente das mídias, neutralizando 

possíveis danos na vida das pessoas e que muitas vezes são irreparáveis.  

Há um evento silencioso que acontece incessantemente entre o usuário e as redes 

sociais, e que pode gerar muitos estragos se não for levado a sério. É o fascínio por 

telas. Em todo lugar há alguém com a cabeça inclinada e seus dedos deslizando na 

tela de seu celular, aficionados por algo a mais. O único problema é que “os olhos 

do homem nunca se satisfazem” (Pv. 27.20), e isso tem levado muitos ao vício 

da nomofobia, doença mental acarretada pela dependência do celular. Sem falar de 

outras consequências que afetam relacionamentos, trabalho, estudo etc.  

De acordo com os dados apresentados pelo relatório We Are Social da Hootsuite, o 

brasileiro passa em média 9 horas ao dia conectado à internet, sendo que, 3 horas 

e 31 minutos são dedicados às redes sociais.  
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As redes sociais afetam a vida espiritual? E quanto à vida espiritual das pessoas? 

Será que sobra tempo pra Deus nessa agenda tão comprometida com as redes 

sociais? Tony Reinke, em seu livro A Guerra dos Espetáculos (2020), aponta que 

esses momentos de intimidade com Deus estão sendo roubados pela mídia digital e 

que a culpa da falta de oração certamente não é das mídias, mas do coração das 

pessoas. 

“Nas pequenas brechas de tempo em meu dia, com minha atenção limitada, estou 

mais pronto a conferir ou alimentar minhas redes sociais mais do que estou disposto 

a orar. Por causa da minha negligência, Deus fica cada vez mais distante da minha 

vida.” Tony Reinke  

Talvez aqui esteja o ponto mais crítico de todo esse cenário e que merece nossa 

atenção, pois o esfriamento espiritual abre uma lacuna enorme para diversas obras 

da carne (Gl.5:19-21). É por isso que temos visto tantos cristãos sendo sucumbidos 

e ministérios desmoronados.  

Casos chocantes como do pastor africano que cometeu suicídio após ter enviado 

fotos íntimas para a amante no grupo de whatsapp da igreja; a cantora gospel que 

teve um áudio vazado nas redes sociais por seu namorado revelando sua 

dependência do uso de drogas; a filha da pastora famosa que se 

declarou gay publicamente; o líder de uma grande igreja pentecostal tendo a sua 

intimidade exposta por uma garota de programa. 

Esses são alguns entre tantos outros casos que temos assistido no camarote e não só 

assistimos como colaboramos com a proliferação da triste mensagem até alcançar 

o trending topic, ou seja, os tópicos mais comentados da internet. Seria essa uma 

nova forma de julgamento conforme escrito em Mateus 7.1? (“Não julgueis, para 

que não sejais julgados”). 
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Como julgamos? julgamos quando compartilhamos a mensagem revelando a queda 

do irmão, julgamos quando lotamos o campo de comentários das redes sociais 

manifestando nossa repulsa pelo pecado alheio, julgamos quando condenamos as 

pessoas por seus atos.  

Ao nos deparar com essa triste realidade, não podemos nos omitir. A igreja tem, sim, 

um papel importantíssimo na educação cristã das pessoas, incentivando-as ao uso 

consciente das mídias e ao exercício do domínio próprio (Gl.5.22).  

 

Como o cristão deve se comportar nas mídias?  
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Não creio que as pessoas que tiveram seus ministérios desmoronados por um vacilo 

nas redes sociais fizeram tudo premeditado. Na verdade, elas foram vítimas de seus 

próprios pecados, da falta de domínio próprio, de não apertar o botão stop no 

momento certo.  

Penso que diversos eventos anteriores à queda poderiam ter sido evitados. Lembro 

de uma garota que me procurou certo dia para contar uma fraqueza que quase 

culminou no fim do seu casamento. Devido a um problema conjugal e à falta de 

diálogo com o esposo, ela supria a “falta de carinho” postando fotos suas nas redes 

sociais. As imagens refletiam sua carência e necessidade de aprovação.  

Não demorou muito para que um “amigo” começasse a assediá-la e ela foi 

permitindo um elogio aqui, um bom dia e boa noite ali e quando menos esperava, 

lá estava ela completamente envolvida pelo amigo virtual.  

Aconselhei que colocasse um fim nesse caso e resolvesse com urgência o problema 

com o seu esposo. Por pouco, aquele casamento não vai para as estatísticas dos 

inúmeros casos de divórcios que ocorrem por infidelidade nas redes sociais.  

A pergunta que fica é: e se ela tivesse rejeitado a primeira mensagem do amigo 

virtual? Ou melhor, e se ela não tivesse publicado aquelas fotos revelando a sua 

vulnerabilidade no casamento? E se, ao invés de buscar aprovação nas redes sociais 

ela tivesse investindo o seu tempo em oração para o Senhor restaurar o seu 

casamento e em atitudes para se aproximar do seu marido? Percebe como a queda 

é uma consequência de uma série de eventos anteriores? 

Como cristãos precisamos ficar atentos, porque o inimigo das nossas almas conhece 

o nosso ponto de vulnerabilidade e certamente vai investir toda a sua sagacidade 

para nos derrubar. “Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor 

ter cuidado para não cair.” I Co. 10.12. 
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Isso não significa que o cristão deve se distanciar das mídias, mas sim usá-la com 

sabedoria e para a Glória de Deus. É importante lembrar que as redes sociais podem 

ser um instrumento de bênção ou de maldição, vai depender de como cada pessoa 

faz uso delas.  

Questões a serem refletidas por qualquer usuário das redes sociais:  

 Quanto tempo do meu dia gasto olhando vídeos e mensagens em aplicativos 

como o whatsapp? Elas são importantes? Precisam ser vistas naquele momento 

ou posso dedicar um horário do meu dia só para ver as mensagens?  

 Quando acesso as redes sociais, quanto tempo gasto olhando imagens, vídeos 

e a vida do próximo? Será que realmente é necessário acessar a rede social a 

cada 5 minutos ou melhor seria definir um horário do dia e um tempo máximo 

de uso?  

 Com qual finalidade tenho usado as redes sociais?  

 Tenho glorificado a Deus com o que entra e sai do meu celular? 

 As minhas postagens nas redes sociais têm transbordado a imagem e 

semelhança do Criador ou revelam a minha vulnerabilidade e necessidade de 

aprovação?  

 Quando estou só, meu olhar é direcionado para conteúdos que preservam uma 

vida santa e irrepreensível diante de Deus ou tenho me permitido experimentar 

conteúdos que alimentam as obras da carne?  

 E se ao invés de eu gastar a maior parte do meu tempo assistindo vídeos que 

não edificam eu passe a criar vídeos com mensagens edificantes e enviar para 

amigos?  
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 E se eu aproveitar o tempo livre para ouvir palestras que edificam minha vida 

espiritual e me encorajam a prosseguir na caminhada com Cristo?  

 E se o meu celular for usado como um instrumento para alcançar muitas vidas 

para Jesus?  

E para encerrar, lembre-se que todos estamos imersos na era da mídia. Novos 

tempos e novos comportamentos precisam ser gerados em nós e através de nós para 

que nossa vida espiritual seja preservada e possamos transbordar a vida abundante 

do Senhor nas redes sociais e fora delas. 

“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas 

obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” Mt.5:16 
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AS REDES SOCIAIS PODEM SERVIR COMO BÊNÇÃO OU MALDIÇÃO NA VIDA 

DO CRENTE. 

INTRODUÇÃO 

Inegavelmente, as novas plataformas de comunicação e interação online são o ponto 

alto da cultural digital neste início do Século XXI, alterando até mesmo a forma como 

interagimos. Pesquisas indicam que pelo menos 70% dos usuários da internet usam 

algum tipo de rede social. Mas, como ocorre com os demais tipos de mídia, os sites 

de mídia social também podem ser usados para o bem ou para o mal; estão cheios 

de perigos, mas também podem servir como oportunidade pelos crentes para 

glorificar o nome do Senhor. Este, aliás, é o tema da presente lição. 

I – O FENÔMENO DAS REDES SOCIAIS E SEUS BENEFÍCIOS 

1. A explosão das redes sociais. 

Nos últimos anos, as redes sociais se transformaram na principal forma de 

comunicação e troca de informações entre as pessoas. Sites e aplicativos como 

Facebook, Twitter, Snapchat e Google+, por exemplo, são usados para conectar 

pessoas e compartilhar informações, ideias e imagens na web. Em nossos dias, elas 

são tão utilizadas que em alguns círculos é quase incompreensível uma pessoa não 

possuir uma conta em pelo menos um desses canais. Quem não têm whatsapp, 

então, é quase considerado um ser de outro planeta! 

2. Os benefícios das redes sociais. 

Usadas de maneira correta e com sabedoria, as mídias sociais podem proporcionar 

vários benefícios. Manter contato com amigos e parentes; criar uma rede de contato 

profissional; atualizar- se com informações e notícias do dia a dia; adquirir 

conhecimento; produzir conteúdo e divulgar as ideias para outras pessoas são alguns 
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exemplos de como tais plataformas digitais podem servir como bênção para a vida 

das pessoas. 

Pense! 

Quando a rede é lançada na direção determinada pelo Mestre, o resultado sempre 

é positivo. 

Ponto Importante 

Usadas de maneira correta e com sabedoria, as mídias sociais podem proporcionar 

vários benefícios. 

II – OS PERIGOS DAS REDES SOCIAIS 

Se por um lado as redes sociais apresentam vários fatores positivos, por outro 

também podem ser nocivas, a depender da forma como são administradas. Vejamos 

alguns dos seus perigos: 

1. Vício digital. 

O vício no uso das redes sociais é uma realidade e tem prejudicado a vida de 

milhares de jovens e adolescentes da “geração ponto-com”. A utilização por horas 

ininterruptas da internet é um claro sinal de tal compulsão digital. Rapazes e moças 

dependentes que desenvolveram dependência das atividades online não conseguem 

vencer a tentação de acessar seus dispositivos para acompanhar as publicações de 

seus contatos. 

Normalmente, demonstram, como sintomas, desinteresse pelas demais atividades da 

vida real e sensação de ansiedade e angústia quando não estão conectadas, em 

momento de abstinência. Isso se chama nomofobia! Caso esteja acontecendo com 

você, é hora de buscar ajuda para libertar-se desse vício! A vigilância e a oração são 
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hábitos espirituais essenciais para o crente vencer a dependência cibernética (Mc 

14.38). 

2. Uso inadequado do tempo. 

Graças ao poder de interatividade das mídias sociais, há quem passe horas e mais 

horas conectadas aos seus equipamentos digitais consumindo tempo nas atividades 

do mundo virtual, seja no decorrer do dia, da noite e até mesmo durante as 

madrugadas. Isso resulta em ociosidade, atrasos e pouco (ou quase nenhum) tempo 

para estudo, leitura das Escrituras, interação com as pessoas do mundo real e para 

outras atividades importantes. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu (Ec 

3.1) e podemos presumir que há tempo de estar conectado e tempo de estar 

desconectado das 

mídias sociais. Afinal, somos aconselhados a aproveitar o tempo pois os dias são 

maus. Se você não tem mais tempo para orar e desfrutar de períodos devocionais 

com o Senhor, em virtude do tempo gasto na internet, então, parafraseando Marcos 

1.18, é necessário deixar as redes sociais para estar com Jesus! 

3. Pornografia na rede. 

As mídias sociais também abrem várias possibilidades de acesso à pornografia e 

conteúdos imorais que aguçam a concupiscência da carne e a concupiscência dos 

olhos. Pesquisa realizada pelo Instituto Barna apontou que a nova realidade 

tecnológica dos smartphones e da internet de alta velocidade mudaram 

fundamentalmente a paisagem da pornografia e a introduziram na cultura atual, 

passando a ser cada vez mais aceita. Davi caiu em um momento de descuido em 

sua vida, que o levou ao adultério (2 Sm 11.1,2). 

Tome cuidado com as páginas que você acessa na internet; um clique errado pode 

ser fatal para sua integridade moral e espiritual. Todas as coisas nos são lícitas, mas 
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nem todas nos convêm (1 Co 10.23). Tal recomendação bíblica também se aplica 

aos bate-papos virtuais e às conversas eletrônicas, que às vezes podem conduzir para 

a troca de conteúdos inadequados. Seja fiel a Deus, ainda que as pessoas não 

estejam vendo o que você faz! 

4. Perigo da superexposição. 

A exposição exagerada é outro perigo real na utilização das mídias sociais. O 

compartilhamento indiscriminado e impulsivo de opiniões, imagens e 

acontecimentos da vida particular expõe indevidamente a imagem de alguém. Em 

muitos casos, essa busca de “curtidas” representa certa fuga da realidade e desejo 

de aprovação social. Seguindo o exemplo de Cristo, devemos nos afastar da cultura 

de 

fama e celebridade instantânea, com modéstia e singeleza de coração. A melhor 

maneira de exposição do crente na sociedade é por meio do brilho de Cristo, no 

meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual precisamos resplandecer 

como astros no mundo (Fp 2.15). 

5. Amizades instantâneas e descartáveis. 

Na maior parte das vezes, os “amigos” das redes sociais não são verdadeiros amigos. 

Não raro, as amizades são instantâneas e descartáveis. O amigo real é aquele que é 

mais chegado que irmão (Pv 18.24). 

Pense! 

Desconecte-se do mundo virtual e redescubra a alegria de estar fisicamente com 

amigos e familiares. 
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Ponto Importante 

Se você não tem mais tempo para orar e desfrutar de períodos devocionais com o 

Senhor, em virtude do tempo gasto na internet, então, parafraseando Marcos 1.18, 

é necessário deixar as redes sociais para estar com Jesus! 

III – USANDO AS REDES SOCIAIS PARA A GLÓRIA DE DEUS 

Seja como for, podemos aproveitar as plataformas sociais como uma grande 

oportunidade para glorificar o nome do Senhor. 

1. Glorificando a Deus em tudo. 

Consideremos o que está escrito em 1 Coríntios 10.31: “Portanto, quer comais, quer 

bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus”. Todas as 

nossas ações, inclusive aquelas que consideramos mais simples, como acessar a 

internet, devem glorificar ao Criador. Quando o nosso coração está voltado para a 

majestade divina, não existem coisas ordinárias; tudo é extraordinário, pois se 

voltam para a glória de Deus. Reflita se você está usando as redes sociais com o 

propósito de glorificar a Deus ou simplesmente como passatempo e entretenimento. 

O filtro ideal para saber se você tem usado as redes sociais de modo a engrandecer 

a Cristo está registrado em Filipenses 4.8. Assim, para saber se está usando 

adequadamente tais mídias pergunte a si mesmo: O que estou fazendo é verdadeiro? 

É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Há alguma virtude? Deus 

está sendo louvado? Se as respostas forem positivas, então não há com o que se 

preocupar. 

2. Testemunho no mundo virtual. 

As Escrituras afirmam que as pessoas davam bom testemunho de Timóteo (At 

16.1,2). Ou seja, enxergavam nele as evidências, as marcas de um verdadeiro 
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cristão. Igualmente, ao imitarem o proceder de Paulo, os tessalonicenses foram 

exemplos dos fiéis na Macedônia e Acaia (1 Ts 1.6-8). Lembre-se, jovem de que, no 

ambiente virtual, você também é avaliado, seja por meio das palavras ou imagens 

que posta, e pelo modo como interage com os outros. Evitar discussões inúteis, 

proceder com respeito e cordialidade com aqueles que pensam diferente e produzir 

conteúdo de qualidade são algumas boas maneiras de salgar e iluminar as redes 

sociais. 

3. Evangelização nas redes. 

As redes sociais são ambientes propícios para a pregação do evangelho (Mc 16.15), 

ante a grande quantidade de pessoas que acessam tais plataformas. Nesse ambiente, 

é importante ter criatividade e usar pontos de contato para atrair a atenção dos 

descrentes, assim como Paulo fez no Areópago (At 17.23). Para tanto, não devemos 

confundir evangelismo com proselitismo religioso. Enquanto o proselitismo dá 

ênfase excessiva à religiosidade e à denominação eclesiástica, de forma altiva e às 

vezes autoritária, o evangelismo genuíno é realizado com amor e humildade, a fim 

de oferecer a salvação proporcionada por Cristo. 

“Considerando que Deus é o ser mais criativo do universo, os cristãos deveriam estar 

na vanguarda da criatividade que explora as novas tecnologias de comunicação 

como meios de propagar ideias, elaborar mensagens e comunicar a verdade” 

(Terrence Lindvall e Matthew Melton). 

Ponto Importante 

Não devemos confundir evangelismo com proselitismo religioso. Enquanto o 

proselitismo dá ênfase excessiva à religiosidade e à denominação eclesiástica, de 

forma altiva e às vezes autoritária, o evangelismo genuíno é realizado com amor e 

humildade, a fim de oferecer a salvação proporcionada por Cristo. 
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“O jovem cristão e o mundo virtual A tecnologia impõe uma nova cultura da 

competição, da performance, da simulação, do imediatismo, culto ao corpo e a crise 

de identidade”. Dentre as muitas faces da tecnologia, o Mundo Virtual tem sido o 

mais nocivo, em especial aos jovens. O conceito básico do Mundo Virtual 

fundamenta-se em algo que não é físico, que ainda não é realizado, não concreto e 

não palpável, tornando-o extremamente prejudicial 

e perigoso. Como sabemos, existem coisas que não são boas e nem ruins, pois são 

simplesmente coisas, isto é, seus efeitos são determinados pela forma como são 

usadas, determinada ela disposição do coração da pessoa que as utiliza, e o Mundo 

Virtual é uma delas. É possível identificar quando o Mundo Virtual está sendo 

benéfico ou maléfico aos seus usuários, especialmente aos jovens. 

O Mundo Virtual tem que ser visto como prejudicial quando: 

• O tempo na rede é demasiado 

• Estar na rede é mais atraente do que estar com amigos e familiares 

• Para usá-lo é preciso usar de engano 

• O que é essencial é substituído pelo Mundo Virtual 

Você precisa ser honesto consigo mesmo (caso queira honrar a Deus), e para isso 

algumas perguntas são necessárias: “Você tem usado o Mundo Virtual com quem, 

para quê e de que forma?” (Revista Geração JC. Disponível em: 

http://www.geracaojc.com.br/ 

home/index.php/explore/item/407-o-jovem-cristao-e-o-mundo-virtual). 

Dicas de sobrevivência na internet 
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•Não use o computador depois que o resto da família estiver na cama. Assim como 

as ruas da cidade, a Internet é mais perigosa quando atravessada no escuro. 

•Seja sábio. Isso é particularmente verdade na Internet: Não fale com estranhos. 

•Proteja a privacidade de sua família. Nunca divulgue o seu nome, endereço, 

número de telefone ou qualquer outra informação pessoal na Web. 

•Nunca vá conhecer alguém pessoalmente sozinho. Se você descobrir alguém na 

rede com quem queira se encontrar no mundo real, tenha certeza de que seus pais 

estão com você e certifique-se que o encontro aconteça em local público. 

•Nunca acesse sites pornográficos. Satanás tentará lhe falar o contrário, 

especialmente no calor do momento, mas tais sites são perigosos para a sua alma e 

seu futuro matrimônio. 

•Ouça sua mãe e seu pai. Quando eles lhe pedirem para se desconectar, faça-o. 

•Socialize-se. Faça pelo menos uma atividade social não relacionada com 

computador com pessoas reais” (ROSS, Michael. Cresci e agora? 1.ed. Rio de 

Janeiro: CPAD, 2013, p. 169). 

CONCLUSÃO 

A suma do que temos estudado nesta lição é a seguinte: use a internet para glorificar 

a Deus! Isso ocorrerá se você mantiver a sua identidade cristã no mundo virtual, sem 

desprezar as atividades da vida real. Usemos as mídias sociais com sabedoria e 

equilíbrio! 
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R E D E S  S O C I A I S :  C O M O  U T I L I Z A R  P A R A  D E U S  E  S E R  

V O C Ê  M E S M O ?   

No último capítulo da série “Vida Social” falamos um pouco sobre a experiência que 

passa um jovem quando está sozinho na igreja da sua cidade. Para estes, as redes 

sociais são um excelente instrumento para auxiliar a diminuir o sentimento de 

solidão. Também para os jovens que moram em uma mesma cidade, as redes 

sociais são um excelente meio de contato durante a semana. Entretanto, as redes 

sociais e a internet podem se tornar muito perigosas para nós cristãos. É sobre isso 

que queremos falar neste texto. 

OS RISCOS DAS REDES SOCIAIS 

As redes sociais são, sem sombra de dúvidas, um dos maiores símbolos da Era da 

Informação ( caracterizada pelo acesso rápido e fácil à informação). 

Somos bombardeados diariamente por informações sobre política, esportes, saúde, 

entre outros. Isso sem falar da possibilidade de comunicação contínua com nossos 

amigos por intermédio de publicações ou de chats diretos e instantâneos. 

Segundo dados de fevereiro de 2014 publicados pelo site Social Media: 

o cerca de 72% de todos os usuários da internet estão ativos em redes sociais; 

o 23% dos usuários do facebook acessam-no ao menos 5 vezes por dia; e 

o impressionantes 47% dos americanos dizem que o Facebook é o maior 

influenciador em suas decisões de compra. 

Portanto, é inegável que as redes sociais influenciam diretamente no comportamento 

das pessoas. Essa influência pode ser, ao mesmo tempo, perigosa e proveitosa para 

nós enquanto cristãos, tudo vai depender do seu posicionamento nas redes sociais. 

Talvez o maior perigo das redes sociais, não apenas para os cristãos, mas para toda 

a sociedade, é o aparente anonimato. O anonimato dá a falsa sensação de que nas 
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redes sociais é possível esconder-se sob a “máscara” de quem se deseja ser ou sob 

a personalidade que for mais conveniente na ocasião. 

Informações publicadas em julho de 2014 no site “Cristianismo Hoje” (referentes à 

pesquisa realizada pela Intel) revelam que cerca de 33% dos brasileiros admitem 

manter nas redes sociais uma personalidade diferente daquela da vida real. Além 

disso, 23% afirmam postar informações falsas nas redes sociais das quais participam. 

Para um cristão esse costume pode ser extremamente preocupante caso a “máscara” 

escolhida seja a de um incrédulo, pois indica que um cristão escolheu viver uma vida 

virtual independente de Cristo. Vivemos em um mundo onde aparentar ser feliz tem 

sido mais importante que a própria busca pela felicidade. Muitas pessoas hoje vivem 

em função de aparências, por isso deixaram de buscar a felicidade e hoje só querem 

que todos imaginem que suas vidas são perfeitas e sem problemas. Jovem, você não 

precisa viver em função das aparências! 

Seja você mesmo, viva sua verdadeira identidade. 

A SUA VERDADEIRA IDENTIDADE 

Nas redes sociais, viver uma vida de aparências é muito comum. Quando vive uma 

“segunda vida”, o cristão mancha seu testemunho diante dos homens e, 

principalmente, diante de Deus. 

Provérbios 15:3 nos diz que “os olhos do Senhor estão em todo lugar, 

contemplando os maus e os bons”. 

Assim, ainda que fosse possível enganarmos a todos quantos estão à nossa volta, os 

olhos do Senhor estão sobre nós. Deus sabe quem nós realmente somos, Ele 

nos sonda a mente e o coração (Sl 7:9). 

Deus é onisciente. Ou seja, Deus sabe de tudo o que acontece. Deus sabe se nós 

estamos usando uma máscara na internet. Mas por que razão uma pessoa usaria 
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uma máscara na internet e tentaria ser o que, não é? A questão principal é que 

muitos jovens cristãos ainda não sabem quem realmente são. Muitos já ouviram falar 

que são filhos de Deus, porém poucos experimentaram isso. 

Experimentar a Cristo nos leva a um novo patamar em nossa experiência com Deus. 

Quanto mais contato temos com Deus, mais íntimos e mais certos de quem somos 

nós nos tornamos. Jovem, se você deseja ter certeza de quem você é, você precisa 

se permitir conhecer a Cristo. Você hoje é um filho de Deus graças à morte e 

ressurreição Dele. Sua identidade está intimamente ligada à identidade de Cristo. 

No momento em que sua experiência com Cristo se tornar real, você se sentirá 

honrado e grato por ter sido feito filho de Deus. Nesse momento, o objetivo de 

honrá-lo regerá sua vida. Jovem, sua verdadeira identidade é de filho de Deus. 

Busque experiências com Cristo e você terá certeza da sua identidade. Você 

terá coragem de viver como filho de Deus e eliminar as máscaras! Você será capaz 

de utilizar as redes sociais para Deus. 

UTILIZE AS REDES SOCIAIS PARA DEUS 

Provavelmente todos que estão lendo esse texto já se depararam com publicações 

inconvenientes ou até mesmo imorais em seu “feed de notícias”. Quando alguém 

posta algo, é natural que boa parte de sua lista de contatos leia, veja, ou ouça o que 

foi postado, independentemente da “qualidade da informação”. Sabendo disso, 

uma pergunta importante deve ser feita… 

Por que não utilizar a facilidade de comunicação e o expressivo poder de alcance 

das redes sociais para pregar o evangelho? 

Ao compartilhar um versículo, uma imagem ou um vídeo cristão, seus amigos verão 

isso, sejam eles cristãos ou não. Isso é muito bom! 
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Compartilhar Deus nas redes sociais faz com que muitas vezes não seja necessário 

sequer sair de casa para pregar o evangelho. Isso não requer esforço, mas requer 

atitude. Essa é uma atitude simples e que pode fazer toda a diferença! 

A frase “Pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras” – por vezes 

atribuída a Agostinho, outras vezes atribuída a Aquino – diz muito sobre como 

pregar o evangelho nas redes sociais. 

O seu viver deve expressar a Cristo, não apenas suas palavras. Alguém que abre seu 

perfil em uma rede social deve ser capaz de identificar que você é um cristão, não 

só porque você curtiu uma página cristã, mas porque suas imagens, seus textos e 

seus vídeos apontam direta e inegavelmente para isso. 

Se estamos cheios da vida e natureza de Cristo, nosso viver é capaz de influenciar 

positivamente. Precisamos estar preparados para levar as pessoas a Deus. Onde 

você estiver, esteja ciente de que, acima de tudo, você é um filho de Deus! Você é 

um embaixador do Reino de Deus na terra! 

Jovem, quem você é? Você é um filho de Deus. Agora que você descobriu isso, seja 

você! Isso pode salvar pessoas. As redes sociais são uma grande ferramenta que 

Deus entregou em suas mãos, utilize-as bem: dê testemunho, pregue o evangelho e 

leve a salvação para seus amigos no facebook, twitter e whatsapp. 
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O CRISTÃO E AS REDES SOCIAIS 

 

Basicamente o propósito das redes sociais é justamente colocar em rede, unir, 

conectar pessoas. De fato, isso tem acontecido: quantos amigos de infância ou ex-

colegas de escola ou trabalho você já reencontrou nas redes sociais? Se não muitos, 

ao menos alguns. Não é uma boa sensação? Poder reaproximar-se daquele amigo 

ou parente que há anos você não via. 

Você posta um texto, uma foto ou vídeo, um amigo seu compartilha sua publicação, 

e quando você menos pensa, alguém de um outro estado distante está vendo sua 

publicação, de alguma forma interagindo com comentários ou outros 

compartilhamentos. Comentários em redes sociais às vezes são impertinentes, 

carregadores de zombaria, desrespeito e ignorância; mas quando carregados de 

gentileza, conhecimento e virtude, pode até mesmo nos ajudar a rever 

posicionamentos antiquados e melhorar nossa forma de ver e nos posicionar sobre 

o mundo. 

Se por um lado é justa a crítica de que as redes sociais, mal utilizadas, podem 

distanciar-nos das pessoas próximas e aproximar-nos das pessoas distantes, por 

outro lado é também verdade que as redes sociais, se bem utilizadas, podem 

aumentar seu leque de amizades ou, no mínimo, de outros contatos que podem ser 

úteis de alguma forma para nosso crescimento pessoal, profissional, intelectual e 

espiritual. 

Questiona-se se 5 mil amigos no Facebook são realmente “amigos”; mas por acaso 

100 contatos salvos na agenda de nosso celular são realmente nossos amigos? 

Aliás, 50 componentes no mesmo coral da igreja em que cantamos, são realmente 

nossos amigos, no sentido mais sublime desta palavra? Certamente que não. Aliás, 

com a inserção das empresas e dos empreendedores nas redes sociais, estes 

ambientes virtuais se transformaram em muito mais que ambientes para fazer amigos 

apenas, mas também ambientes para se fazer negócios, onde se amealham muitos 

clientes. 
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CUIDADOS: de fato, o ser humano foi feito para viver em sociedade. “Não é bom 

que o homem esteja só”, foi a primeira constatação divina sobre o homem (Gn 2.18). 

Salomão diz que aquele que se isola falta com sabedoria (Pv 18.1). 

Precisamos “estar em rede” com as pessoas, mas devemos cuidar para: 

1. Não ficarmos o tempo todo online para o mundo e offline para a 

família 

2. Não nos fazermos companheiros dos tolos, especialmente em 

contendas de palavras (Pv 13-20; 1Tm 6.20) 

3. Não criarmos uma dependência de louvores dos outros pelo que 

somos ou fazemos (Pv 27.2; Rm 12.16) 

4. Muitos casamentos estão sendo destruídos devido adultérios virtuais! 

Muitos jovens estão caindo em fornicação devido terem transformado 

algumas redes sociais em verdadeiros motéis ambulares! Encontros 

indecentes estão sendo marcados para o pecado, a partir de uma 

interação perniciosa nas redes sociais. O crente precisa vigiar e fugir 

do assédio, como José que fugiu da sedutora mulher de Potifá (Gn 

39.12)! Precisa fugir do convite para o pecado, se quiser manter sua 

fidelidade a Deus, ao casamento e a família! Há “amizades” que não 

valem a pena ter. Salomão diz que interagir com a prostituta e cair em 

suas seduções para o pecado, é ser levado como um boi para o 

matadouro ou como ave que se apressa para o laço: “não sabe que 

está armado contra a sua vida” (Pv 7.7-23) 

Simplificação da informação 

As redes sociais são também um instrumento de mensagem instantânea. Você já não 

precisa enviar aquela carta ou telegrama para um parente ou amigo distante e 

esperar por 15 a 30 dias pelo recebimento e um tempo semelhante pela resposta. 

Você pode enviar uma mensagem virtual e receber a resposta em questão de 

segundos, se o destinatário estiver online; ou ainda pode conversar ao vivo, 

dispensando a ligação telefônica, e até fazendo vídeo chamadas. 
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Os famosos “orelhões” em vias públicas e até mesmo os telefones fixos residenciais 

estão sendo substituídos por aparelhos celulares, que são ao mesmo tempo 

aparelhos telefônicos, mas também computadores de mão. Para um mundo cada 

vez mais impaciente, as redes sociais têm se demonstrado uma boa ferramenta para 

uma comunicação ágil. 

Cuidados 

A proliferação do conhecimento já é prevista nas Escrituras (Dn 12.4), e a 

simplificação da comunicação é um claro resultado deste avanço da ciência. Não 

podemos nos prender a ferramentas do passado, demonizando todas as inovações. 

Entretanto, precisamos cuidar para que nem nossos afazeres domésticos, nem 

nossas atividades profissionais, nem nossas devoções espirituais sofram prejuízo 

devido excessos de períodos gastos em conversas nas redes sociais – Deus cobrará 

pelo tempo que não oramos, não lemos a Bíblia, nem fizemos a sua obra por 

estarmos distraídos e embaraçados com os negócios desta vida (2Tm 2.4). 

 

Precisamos também vigiar para que as facilidades na comunicação virtual não se 

coloquem como uma pedra de tropeço para pecarmos “pelos olhos” (sensualidade 

e pornografia, por exemplo) ou “pelos ouvidos” (fofocas e mexericos, por exemplo). 

Quanto mais tempo gastamos vendo, ouvindo e conversando nas redes sociais, mais 

suscetíveis ficamos às coisas inconvenientes desta vida, e mais risco corremos de dar 

lugar ao “velho homem” para ele nos dominar. Façamos da oração do salmista a 

nossa oração: “Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca; guarda a porta dos meus 

lábios” (Sl 141.3). 

Informação rápida 

A internet de modo geral, e agora especialmente as redes sociais, trouxeram um 

encurtamento das distâncias e uma velocidade extraordinária na transmissão de 

informações. Ninguém mais precisa esperar pelo jornal da TV do meio dia ou das 

19h para poder se inteirar dos fatos mais relevantes no mundo. 
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A notícia é repassada imediatamente tão logo o fato ocorra através das redes sociais, 

e isso sem falar das transmissões ao vivo (lives) onde os fatos são transmitidos em 

tempo real para informar o usuário da internet. Claro que essa informação rápida, 

dada em tempo real, corre o risco de não ser bem apurada, e, portanto, vir viciada 

de erros e distorções – daí vem as queixas de muitos profissionais do jornalismo. 

Cuidados 

Todo critério é pouco antes de divulgarmos uma informação recebida numa rede 

social. Existe hoje o que é chamado de “fake news”, expressão em inglês que quer 

dizer “notícia falsa”. 

Há muitas notícias falsas sobre eventos, sobre instituições, e sobre pessoas circulando 

na internet, e precisamos ter sabedoria, prudência e discernimento, antes de 

comentar ou compartilhar uma informação, para que não venhamos na ignorância 

nos intrometer em assuntos alheios, nem participar de uma verdadeira rede de 

boatos (Ex 23.1), cujo propósito não é outro senão destruir a imagem de outras 

pessoas ou instituições. 

É sempre bom conferirmos em outros perfis das redes sociais, ou em portais de 

notícias já conhecidos, se aquela informação realmente procede. 

“Notícias bombásticas” como se costuma dizer, são sempre veiculadas em grandes 

portais de notícia. 

E tem mais um detalhe: “fake news” podem trazer consigo links de internet 

carregados de vírus que só danificarão o computador ou aparelho celular, roubarão 

informações pessoais que você tenha salvo no aparelho ou usado para alguma 

compra na internet (como dados de cartão de crédito), e poderão te deixar num 

grande prejuízo! A regra de Tiago vale para estas questões: “todo homem esteja 

pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar” (Tg 1.19). 

Com o historiador Lucas aprendemos que só podemos passar uma informação 

adiante depois de “já [ter nos] informado minuciosamente de tudo desde o 

princípio” (Lc 1.3). 
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Negócios 

Hoje em dia se fala muito de uma nova dinâmica de trabalho, é o “home office”, ou 

seja, o trabalho em casa. As redes sociais têm ajudado muito desde profissionais 

autônomos até grandes empresas na realização de bons negócios na internet. Pelas 

redes sociais é possível comprar, vender, trocar, comparar preços, se informar sobre 

promoções e fechar negócios que são muitas vezes melhores que aqueles feitos 

diretamente em lojas físicas próximas de casa. É possível fazer uma ótima pechincha 

em grupos de compra e venda no WhatsApp; grupos de bazar no Facebook, e outros. 

 

Cuidados 

Todo cuidado é pouco quando vamos fechar negócios pelas redes sociais: averiguar 

a idoneidade da pessoa ou empresa que está vendendo o produto, certificar-se da 

procedência legal do produto e da honestidade no preço, para que não venhamos 

incorrer no creme de receptação de furto ou contribuir com o mercado ilegal. Se não 

formos prudentes, como diz o ditado, “o barato pode sair caro”, e a alegria do 

momento da compra pode se transformar numa grande dor de cabeça 

posteriormente! 

O homem ímpio não teme fazer negócios ilícitos, mas o crente em Jesus deve ser 

prudente e detestar o mal. “Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem” (Rm 12.9). 

Outro cuidado importante é com o consumismo: não podemos sair comprando 

coisas que vimos em bazar virtual apenas porque “o preço é bom”, mas se a 

necessidade realmente nos pede pela aquisição daquele objeto. 

Nossa casa não pode ser um depósito de quinquilharias inúteis, que servem apenas 

de abrigo para baratas, ratos e escorpiões, antes devemos ser modestos e sensatos, 

economizando para o que é essencial, especialmente em tempos difíceis de crise 

econômica como o que atravessamos. “Por que gastais o dinheiro naquilo que não 

é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?…” (Is 55.2). 
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Disseminação do Evangelho 

As redes sociais são um ambiente virtual muito pertinente para divulgarmos assuntos 

da Palavra de Deus, seja para edificação de nossos irmãos na fé, seja para 

evangelização dos descrentes. Quem nunca foi edificado por um texto, um áudio ou 

um vídeo compartilhado nas redes sociais? Há grupos de estudo, como os grupos 

de professores da Escola Dominical, onde há troca de informações, partilha de 

conhecimento, sugestões de leituras, etc. Quantos pregadores e ensinadores 

passamos a conhecer através das redes sociais, os quais dificilmente conheceríamos 

pessoalmente ou, menos ainda, num programa de televisão? Quantos livros bons 

adquirimos através de sugestões de amigos, para nos enriquecer espiritualmente? E 

a quantas pessoas já alcançamos com um simples post publicado numa rede social, 

falando do amor de Deus, da redenção efetuada por Jesus Cristo, da salvação, da 

vida eterna, do consolo que a Bíblia nos traz ou mesmo das advertências e 

exortações do santo Livro para uma vida prudente, digna e santa? Há frutos de 

nossas sementes que só conheceremos quando as encontrarmos no céu! 

 

Para glória de Deus eu posso dizer que já recebi muitos relatos de adolescentes, 

jovens, pais e mães de família, do país e até de outros continentes, que de alguma 

forma foram abençoados, edificados e instruídos com minhas publicações nas redes 

sociais. Deus sabe que em minhas orações matinais tenho inclusive intercedido por 

todos os que me seguem virtualmente. 

 

Outro detalhe: pelas redes sociais, aquela pessoa que ficou impossibilitada de ir ao 

culto devido doença ou trabalho, pode acompanhar a transmissão ao vivo do culto 

de sua igreja ou de outra, e assim ser também edificado com louvores e a pregação 

– isso nada tem a ver com o fenômeno do desigrejamento, que é a decisão arbitrária 

de não frequentar mais igrejas locais em templos físicos (o que é contrário ao ensino 

e costume bíblico – Hb 10.25). Pelas redes sociais um maior número de amigos pode 

ser convidado para ir a um culto evangelístico, do que conseguiríamos convidar se 

tivéssemos de ir “de porta em porta” (embora de modo algum o evangelismo virtual 
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deva substituir o evangelismo corpo a corpo, cultos ao ar livre ou cruzadas de massa! 

O encontro pessoal é insubstituível!). Se devemos pregar o Evangelho a toda 

criatura, como Jesus ordena (Mt 28.19,20; Mc 16.15), e as criaturas estão também 

nas redes sociais, então não devemos ignorar esta boa oportunidade de alcançar as 

almas por quem Cristo morreu. Pela internet podemos chegar em lugares que jamais 

chegaríamos presencialmente e alcançamos pessoas as quais jamais teríamos a 

oportunidade de conhecer pessoalmente. Por isso, “Prega a tempo e fora de tempo”, 

exorta Paulo a Timóteo (2Tm 4.2). 

CUIDADOS: alguns cuidados são importantes no uso religioso das redes sociais. 

Pontuo alguns: 

1. Cuidado com o nosso testemunho virtual, para que nosso convite 

para o Evangelho não seja desacreditado por nossa conduta de vida 

(Tito 2.7,8) 

2. “Remir o tempo”, ou seja, aproveitar as oportunidades para anunciar 

o Evangelho 

3. Não é errado usar as redes sociais para atividades apologéticas, mas 

se nos ocupamos apenas delas, e desperdiçamos as oportunidades 

para o uso evangelístico, então estamos pecando por descumprir 

aquela mais primitiva e fundamental ordem de Cristo: “Ide e pregai o 

Evangelho”. 

4. Sermos sábios na evangelização dos pecadores: ousados, mas não 

atrevidos; francos, mas não truculentos; vigorosos, mas não 

insensíveis; sinceros, mas não desrespeitosos. “Sejam sábios no 

procedimento para com os de fora; aproveitando ao máximo todas as 

oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com 

sal, para que saibam responder a cada um” (Cl 4.5,6) 

Conselhos finais 

O salmista Davi exclamou: “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em 

mim bendiga o seu santo nome” (Sl 103.1). 
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Perceba: tudo o que há em mim deve bendizer, isto é, falar bem de Deus. Deste 

modo, com todo nosso ser e em todas as nossas ocupações e com tudo o que temos, 

devemos dar bom testemunho do nosso Senhor. Seja conversando, vendendo, 

trocando, comprando, curtindo, comentando ou compartilhando, assistindo ou 

gravando, enviando ou recebendo um arquivo… que em tudo possamos exalar o 

bom perfume de Cristo, e assim, o inimigo de nossas almas não tenha de que nos 

acusar. 

 

Usemos e desfrutemos das redes sociais com temor, responsabilidade e moderação, 

para que possamos dizer como Paulo: “Meus irmãos, tenho cumprido meu dever 

para com Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje” (At 23.1). 
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OS INFLUENCIADORES DIGITAIS – JULGE O QUE ENSINAM 

O pavilhão amarelo de exposições do Center Norte, em São Paulo, estava 

relativamente vazio naquela tarde de sexta-feira. A falta de público para preencher 

os mais de 8 mil metros quadrados do galpão contrastava com a aglomeração bem 

no meio do espaço: um caminhão com luzes roxas chamava a atenção para um 

cubículo de vidro, equipado com dois sofás e uma poltrona.  

Era ali que, um a um, youtubers se encontrariam com seu público. Aos poucos, uma 

fila começou a se formar, e o espaço ficou apertado. O corredor foi invadido. Ficou 

difícil conseguir ver o que estava acontecendo. 

Era Priscilla Alcântara. Conhecida por sua participação no programa “Bom Dia & 

Cia”, do SBT, a ex-estrela mirim virou cantora, mas é como youtuber que sua fama 

cresce exponencialmente. Seu canal, Vlog de Tudo, tem mais de 1,5 milhão de 

seguidores.  

Nele, Priscilla faz relatos de viagens, vídeos irônicos (daquele tipo “expectativa versus 

realidade”), engraçadinhos (“peido no elevador” é um deles), chama convidados 

(como seu ex-colega Yudi Tamashiro e a apresentadora Maísa) e, claro, fala sobre 

religião. A cantora é uma das principais youtubers evangélicas do Brasil. Ela deixou 

o SBT em 2013 e, desde então, passou a se dedicar à carreira de cantora gospel. 

Virou youtuber por um apelo dos fãs no aplicativo Snapchat.  

Seus vídeos têm centenas de milhares de visualizações - alguns ultrapassam a casa 

dos milhões - e viram grandes fóruns de discussão entre seu público. Priscilla é uma 

influencer. E sabe disso. "Qualquer plataforma em que eu consiga falar de Jesus, eu 

falo, embora meu canal não seja só para isso", disse Priscilla ao TAB. "É um jeito de 

‘discipular’ uma galera que me ouve", completa.  
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É MUITA PREGAÇÃO 

Em março, a cantora postou uma foto curtindo o festival 

Lollapalooza e virou trending topic no Twitter. Poderia ter 

sido só uma foto de festival como tantas outras, mas 

Priscilla é evangélica e é influenciadora entre esse público. 

Sua presença em um festival mundano rachou a 

comunidade de fãs. Chegaram a dizer que ela estava 

andando na companhia do “inimigo” - um eufemismo 

para Diabo. De cabelo rosa e camiseta, ela respondeu aos 

críticos e se esquivou de influenciar os fãs evangélicos para 

o mal. "Não use a Priscilla para fazer algo que você não foi 

chamado ou não está preparado para fazer", diz ela no vídeo, o único que não 

permite comentários em seu canal. 

A polêmica foi superada. No meio da Expo Gospel, o evento no qual a influencer 

foi destaque, os fãs que se acotovelavam para vê-la não se importavam com nada 

disso. Entre eles, uma menina de não mais que cinco anos, vestida de princesa, toda 

de rosa, com uma tiara de chifre de unicórnio, que não pensou duas vezes ao falar 

para a ídola que também tinha um canal no YouTube. "Para falar sobre Jesus, né, 

pai?”, tentou explicar. 

"Todos os dias vejo muitos testemunhos a partir de tudo que falei ou das minhas 

músicas", diz a cantora. Para ela, a relação com seus seguidores é de amizade. "Eu 

posso ouvi-los, e eles também me ouvem. A gente se ajuda, eu não me excluo dessa 

troca. Eu recebo muitas palavras que meus fãs ministram para mim nas redes 

sociais", completa. 
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ENTRE A FÉ E O FUNK 

A história do paulista Vini Rodrigues é semelhante à de 

tantos outros evangélicos. Ex-usuário de drogas, ele se 

apaixonou por uma garota em um curso de inglês e 

começou a frequentar a Assembleia de Deus para se 

aproximar dela. Ele levou um fora, e a paixão passou, mas 

a fé não. Depois de enfrentar um período com 

depressão,  ele resolveu criar, inspirado por outros cristãos conectados, o próprio 

canal no YouTube, o Tô solto. O nome evidencia o propósito: falar de fé sem 

barreiras. 

 

Nos seus vídeos, Vini já fez paródia gospel de "Deu Onda", faz piadas e adapta todo 

tipo de conteúdo profano à lógica gospel. Também fala de assuntos comuns à 

juventude evangélica: da galera que "escolheu esperar" o casamento para fazer sexo, 

com seus dramas e conflitos, até do namoro com membros de igrejas diferentes. 

"Todo mundo nos imagina como pessoas que não podem fazer nada, pessoas que 

não se divertem. Isso não é verdade", afirma. 

Em alguns vídeos, Vini encarna Jacinto Manto, uma espécie de alegoria de cristãos 

fervorosos, cheios de manias e trejeitos. O personagem é um pastor evangélico 

pentecostal que não sai de casa sem o seu “manto”, um lenço branco ungido que 

simboliza a proximidade com o Espírito Santo. Os vídeos do personagem sintetizam 

um conflito constante na vida dos jovens evangélicos: os embates com os setores 

mais conservadores da igreja. Em um dos vídeos, o pastor Jacinto fica indignado 

quando a namorada, de uma igreja mais liberal, o presenteia com uma tatuagem. 

 

Só que, no caso do youtuber, o conflito também foi para a vida fora da internet. Vini 

precisou mudar de igreja. "As críticas eram por eu brincar demais com a fé. Há muita 

gente que acredita que o cristão não pode dar risadas, mas eu sempre brinquei 

muito, e isso incomoda", diz. 



MINISTRAÇÕES | ACAMPA JOVEM | MASF Brasil 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 

https://masfbrasil.com/acampajovem/ 

 

Conteúdo base para os ministradores 

189 

SEXO E MACONHA 

Os youtubers jovens cristãos têm um comportamento 

semelhante: com referências modernas, tatuagens, 

roupas descoladas e cabelos coloridos, eles querem 

"mostrar ao mundo que é possível ser feliz sendo cristão", 

como explica Rodrigo Fernandes, 24, que tem pouco 

mais de 387 mil seguidores em seu canal. Ele também 

carrega no humor e não economiza para zoar a própria 

religião. Em um dos vídeos, usando uma camiseta com a frase "cadê a minha varoa 

que ainda não chegou?", ele tira sarro do que chama de "pregações sem sentido". 

Em outro, conta sobre o dia em que tentou pregar para um grupo de maconheiros 

e terminou chapado com a fumaça. O primeiro comentário do vídeo é de Vini, no 

perfil oficial do Tô Solto: "Minha avó pediu pra dizer que você esqueceu sua meia 

aqui em casa e um pouco de maconha". 

Vini e Rodrigo já gravaram juntos. Em um dos vídeos, se juntaram ao Paxtorzão, 

outro youtuber, para fazer a brincadeira do "já fiz/nunca fiz". Com três placas - sim, 

não e um diabo rabiscado - os três narram se já "tomaram disciplina" (todos sim), já 

peidaram no meio do culto (todos sim), tomaram bronca do pastor no microfone na 

frente de todo mundo (todos sim) e se já receberam nudes (só Rodrigo disse que 

sim).  

DESENROLANDO O MANTO 

"Os jovens, de um modo geral, ganharam voz e espaço com a ascensão das redes 

sociais. Então, inevitavelmente, as vozes dos jovens influenciadores também 

cresceram no meio cristão", avalia o pastor Flauzilino dos Santos, vice-presidente da 

Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campinas, que tem uma presença 

expressiva na internet. 



MINISTRAÇÕES | ACAMPA JOVEM | MASF Brasil 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 

https://masfbrasil.com/acampajovem/ 

 

Conteúdo base para os ministradores 

190 

"Há uma identificação com a figura do youtuber, para além da linguagem comum, 

induzida pela tecnologia. Existe a criação de uma relação cotidiana com a vida desse 

jovem cristão, possibilitando, assim, a cada post, cada foto, cada vídeo, que ele 

transmita mais dos valores que ele edita”, completa o pastor. 

Geralmente, as igrejas de origem pentecostal e neopentecostal são mais abertas às 

mudanças. Diferentemente das igrejas evangélicas históricas, por exemplo, há cultos 

com linguagem jovem, ministradas por pastores quase tão jovens quanto os próprios 

fiéis. Outra prática comum entre jovens evangélicos dessas linhas é a reunião em 

grupos de estudos e oração, chamados de Células. 

Os encontros das Células ocorrem geralmente na casa de um dos fiéis. É comum 

que esse fiel tenha uma família com um alto grau de envolvimento na comunidade 

evangélica da qual fazem parte. Durante cerca de uma hora, grupos que variam de 

10 a 20 pessoas, com idade entre 10 e 25 anos, discutem experiências e passagens 

bíblicas aplicadas a sua realidade. 

 VINDE A MIM AS CRIANCINHAS 

O número de evangélicos no Brasil cresce a cada censo. De acordo com a edição de 

2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tem mais de 

42 milhões de evangélicos. Entre 2002 e 2012, o número cresceu 61,4% no país. 

Ao mesmo tempo, mais da metade da população brasileira ganhou acesso à internet. 

Se o recorte for adolescente - até 19 anos - esse número sobe para 79%, segundo a 

TIC Kids, pesquisa feita em 2015 pelo Comitê Gestor da Internet. Destes, 63% 

assistem regularmente a vídeos. Faz sentido, então, que qualquer instituição que 

queira se renovar passe, obrigatoriamente, pela rede - e pelos vídeos. Mas, se a lógica 

descentralizada e anárquica da rede surge frente a uma instituição hierárquica e 

conservadora, a crise é inevitável. Afinal, os youtubers podem falar sobre o que 

quiserem - de drogas a sexo antes do casamento -, e saem da alçada do pastor para 

uma audiência potencialmente gigantesca. 



MINISTRAÇÕES | ACAMPA JOVEM | MASF Brasil 

MISSÃO APOSTÓLICA SEM FRONTEIRAS 

https://masfbrasil.com/acampajovem/ 

 

Conteúdo base para os ministradores 

191 

"Quando essa linguagem nas redes sociais escapa das lideranças há um choque, 

porque a liderança quer o monopólio da palavra", afirma Andrey Albuquerque, 

mestre em teologia e professor da ESPM (Escola Superior de Propaganda e 

Marketing). "As pessoas foram tomando espaço, e com isso há um conflito: com 

quem está a palavra? Com o youtuber! Que não necessariamente é um pastor ou 

padre, mas tem mais seguidores que seu próprio líder religioso", completa. Os 

conflitos entre as alas mais progressistas e conservadoras não são novidade na igreja 

evangélica. Houve resistência até mesmo para que ela chegasse à TV. Nesse sentido, 

os movimentos que mais tiveram sucesso em angariar novos fiéis, especialmente os 

jovens, foram os de renovação carismática, no caso da Igreja Católica, e os 

neopentecostais, uma vez que souberam aproveitar, segundo Albuquerque, os 

benefícios da inovação tecnológica e, ainda, dar suporte para o desenvolvimento de 

protagonismo jovem na evangelização. 

Para a cientista social, antropóloga e teóloga Jacqueline Moraes Teixeira, existe uma 

lógica de audiência nas relações religiosas, especialmente nas evangélicas. Na Igreja 

Universal do Reino de Deus, por exemplo, o discurso mudou para que o maior 

número de pessoas pudesse ser alcançado através de programas de televisão e rádio. 

A TV Record tem hoje telenovelas dedicadas ao público cristão, mas com apelo 

visual que busca atrair novos públicos. As experiências visuais das criações gospel 

da emissora foram intensas, especialmente em 2016, de maneira que uma das 

produções, “Terra Prometida”, chegou a ser comparada com a série “Game of 

Thrones”, da HBO. 

UM DEUS DIGITAL 

Apesar desse modelo proporcionar maior adesão aos ideais difundidos, não é 

possível dizer que há mais fiéis por conta da comunicação de massa. Na internet, 

entretanto, criaram-se redes e mais redes de cristãos de todos os segmentos, dos 

evangélicos mais tradicionais aos mais progressistas e surgiram também os 

desigrejados, aqueles que não frequentam a igreja, mas que se declaram 
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evangélicos. É nesse contexto que surgem os youtubers cristãos. A internet levou 

alcance e deu voz a pessoas cuja igreja não legitimou para falar em nome da fé. 

Muitos não são pastores ou missionários, apenas fiéis que dividem experiências e 

ideias com seu público. 

Jaqueline aponta que o aumento no número de youtubers, no geral, está 

relacionado a essa dimensão plural que dá voz a jovens que carecem de legitimidade 

institucional para falar sobre sua fé para as comunidades cristãs. Além disso, há na 

internet, e especialmente no YouTube, um modelo singular de disputa por narrativas 

e protagonismo que se baseia em conflitos. “Esse conflito produz audiência. As 

pessoas passam a acompanhar esse processo, e isso faz com que os personagens de 

ambos os lados ganhem visibilidade", explica. "E uma pessoa com visibilidade [entre 

os cristãos] tem legitimidade." 

O pastor Flauzilino dos Santos vê a ascensão dos youtubers com bons olhos, mas 

lembra que é uma grande responsabilidade "ser um emissor de valores cristãos". Para 

ele, há youtubers que realmente aproveitam todo o potencial da internet - uma 

"ferramenta poderosíssima", em sua avaliação - para expandir a cultura evangélica. 

"A internet é hoje o grande campo missionário", afirma. 
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COMO LIDAR COM AS MÍDIAS SOCIAIS 

“Você tem Facebook?” No começo, o Facebook se tornou o principal centro para 

compartilhar histórias e fotos de sua família e se reconectar com velhos amigos 

enquanto fazia novos. De certo modo, trouxe o melhor das pessoas. E então isso 

trouxe o pior. Em vez de abrir a sua conta com entusiasmo, cheio de antecipação 

sobre o que há de novo com seus amigos e familiares, agora é um centro para todos 

compartilharem comentários duros, expelindo condenação e ódio. 

 

Outras plataformas de mídia social têm efeitos semelhantes. Infelizmente, os cristãos 

são também culpados por espalhar o ódio. O resultado é um descrédito para o nosso 

testemunho das boas novas do evangelho de Cristo. Existe alguma coisa que 

podemos fazer para impedir isso?  

 

Acho que sim. Aqui estão as coisas importantes que os cristãos devem fazer quando 

acessam suas contas de mídia social: 

 

ESPALHE A BONDADE 

A maioria dos cristãos reconhece que, para sermos semelhantes a Cristo, precisamos 

demostrar o fruto do espírito listados nas Escrituras: amor, alegria, paz, paciência, 

bondade, bondade, mansidão, fidelidade e autocontrole (Efésios 5: 22-23). Mas 

essas frutas precisam de tempo para crescer. 

 

Isso significa que os cristãos devem procurar colocar-se em situações em que possam 

cultivar esse fruto em suas vidas. A mídia social não é uma exceção. É onde pessoas 

de todas as esferas da vida, de diferentes origens culturais, credos e visões de mundo, 

aparecem no mesmo espaço. Essas condições são propicias para conflito de 

opiniões. No entanto, só porque discordamos, não significa que ainda não possamos 

amar uns aos outros. Da próxima vez que você não concordar com alguém, ou 

alguém postar um comentário depreciativo, simplesmente responda com isto: "Eu 

não tinha considerado isso antes, deixe-me pensar sobre isso." Isso lhe dá uma 
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chance de fazer uma pausa sem dizer algo que você vai se arrepender mais tarde, e 

tratar a outra pessoa com graça, em vez de desdém. Você está olhando para 

amadurecer em sua fé? Então considere o ponto de vista da outra pessoa. Eles 

podem estar certos. 

 

PENSE ANTES DE TWITTAR.  

A mídia social adicionou combustível ao fogo da gratificação instantânea. 

Plataformas como Facebook e Twitter nos permitiram postar o que estamos 

pensando e sentindo sem pensar em como isso afetará os outros.  

 

E ainda assim, as palavras têm poder. É de admirar que o próprio Deus tenha usado 

palavras para falar o mundo à existência? Antes de clicar no botão "Tweet" ou "post", 

pense consigo mesmo “isso prejudicará ou prejudicará outra pessoa? Talvez alguém 

com quem eu me importo?” Se isso fizer mais mal do que bem, não publique. As 

pessoas perderam carreiras em relação ao que publicam - não vale a pena.  

 

MANTENHA AS COISAS PRIVADAS NO PRIVADO 

A mídia social é um ótimo lugar para compartilhar eventos atuais, assim como seus 

triunfos e lutas. Mas as mídias sociais parecem confundir as linhas entre o que deveria 

ser mantido em sigilo e o que deveria ser tornado público.  

 

Nós não precisamos saber qual foi a foto do seu horrível corte que levou 32 pontos. 

Um post simples dizendo que você foi ferido. Não se acanhe de ser o seu verdadeiro 

eu, mas considere o que importa ter o direito de ser mantido em sigilo. 

 

SIGA A REGRA DE EFÉSIOS 4:29. 

Efésios 4:29 diz: “Não deixe que qualquer conversa prejudicial saia de sua boca, 

mas apenas o que é útil para edificar os outros de acordo com suas necessidades, 

para que isso possa beneficiar aqueles que a escutam.” Considere as palavras que 

estão se formando em sua boca. Pense bem quando você postar em mídias sociais. 
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São palavras usadas para encorajar e construir ou destruir? 

Enquanto também somos chamados a falar a verdade em amor para ajudar os 

outros a crescer espiritualmente, isto é para aqueles que estão dentro de sua 

comunhão. Quando você anda com alguém, aprende a história deles e percebe que 

eles caíram em pecado, então você pode abordá-los com amor e oração para lhes 

dizer que o que estão fazendo é errado.  

 

Se você não os conhece bem, é melhor abster-se. Então, muitas vezes deixamos de 

conhecer toda a história de alguém. Quando nos esforçamos para conhecer os outros 

completamente, só então podemos falar em suas vidas e participar de seu 

crescimento. Simplesmente sacudir um dedo com os erros de alguém não faz nada 

para ajudá-los a longo prazo, exceto para permitir que a amargura e o ressentimento 

cresçam em seus corações. 

 

NÃO CONDENE. 

Repare que eu não disse: “não julgue”. O julgamento pode realmente ser benéfico 

na vida de um cristão, pois nos permite não apenas falar a verdade em amor aos 

outros, mas também identificar o pecado que pode não ser aparente. Para eles. 

Quando os outros aceitam esse julgamento e o usam para se livrar do pecado e se 

arrepender, eles crescem em sua maturidade. Condenação, no entanto, é diferente. 

Ela ataca o caráter das pessoas, distorcendo quem elas são em Cristo. As escrituras 

são claras: “não há condenação para os que estão em Cristo Jesus” (Romanos 8: 1).  

 

Todo o nosso pecado é coberto pelo sangue do sacrifício de Cristo. Uma coisa é 

lamentar o peso do pecado. Outra bem diferente é viver nos grilhões da vergonha e 

da falta de valor próprio. Embora seja importante ressaltar quando um 

comportamento pecaminoso vai derrubar os outros, não é necessário fazer alguém 

se sentir estúpido ou indigno porque vê o mundo de maneira diferente. A mídia 

social não é o lugar para fazer os outros se sentirem inúteis. Devemos, em vez disso, 

edificar as pessoas e lembrá-las de seu valor em Cristo. 
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NÃO SE PREOCUPE COM AS PEQUENAS COISAS. 

Só porque um artigo ou comentário aparece em seu feed com o qual você não 

concorda, não significa que você precisa responder a tudo isso. Se você acha que 

tem que responder a todos os pensamentos contraditórios, pergunte-se por que você 

tem que fazer isso em primeiro lugar.  

 

Mais do que provavelmente, sua necessidade de deixar escapar o que você considera 

necessário tem mais a ver com você e os problemas em sua própria alma do que 

com o comentário real. Se, depois de analisar e curar as questões do seu coração, 

você sentir que precisa responder, faça-o em alinhamento com as Escrituras: “cheio 

de graça, temperado com sal” (Colossenses 4: 6) 

 

QUANDO VOCÊ NÃO TEM NADA DE BOM PARA DIZER, NÃO DIGA NADA. 

Este é um velho ditado que eu ouvi muitas vezes quando criança. Mas o significado 

por trás disso é viver, até hoje. Embora não haja nada de errado em ser assertivo e 

falar por si mesmo, às vezes não vale a pena lutar para se engajar em um argumento 

que não renderá nada a não ser dissensão e a possível “hostilidade” de alguém. 

 

Se você não gosta de mensagens de alguém, mas ainda quer mantê-las como amigo, 

use os recursos do Facebook para bloquear, ou silenciar por um tempo a pessoa, ou 

deixar de seguir alguém, ou simplesmente respeite a opinião do outro e releve as 

mensagens.  

 

ORAR 

Parece simples, mas quantos de nós deixamos nossas palavras nas mãos de Deus, 

implorando a Ele para encher nossos corações (e finalmente nossas bocas) com as 

palavras de Jesus, ao invés de palavras da carne? Antes de abrir o aplicativo de mídia 

social, ore: “Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz nas redes sociais hoje. 

Deixe que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam 

aceitáveis para Ti, minha força e meu redentor. Amém.  
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“Você ficará surpreso com a forma como o Espírito Santo altera sua perspectiva para 

ver os outros como Deus os vê como aliados e família, em vez de inimigos do 

evangelho. 

 

DAR UM TEMPO. 

Se você achar que a exposição prolongada à mídia social está mudando sua atitude 

de maneira negativa, inicie um “jejum” de mídia social. Um jejum agirá como o 

botão liga/desliga em um computador permitindo que reconfigamos e reinicializemos 

para que possamos limpar a mente da desordem da mídia social e começar de novo 

Se a mídia social está envenenando sua alma em vez de alimentá-la, talvez seja hora 

de fazer uma pausa ou, se você for ousado o suficiente, desativar suas contas 

permanentemente. 

 

ACIMA DE TUDO, AMOR. 

As escrituras nos dizem que “o maior deles é o amor”. Quando tudo mais falhar, 

ame os outros. Embora às vezes seja verdade que falar a verdade seja a coisa mais 

amorosa para se fazer em uma situação de mídia social, nunca nos arrependeremos 

de nos aproximar dos outros em amor. 

 

Porque o fato de você ter feito as pessoas se sentirem amadas será o que os outros 

mais lembrarão de você. Quando Satanás usa as mídias sociais para dividir, 

podemos usá-lo para nos unirmos. Ore e peça a Deus por sua perspectiva. Quando 

você vê os outros como Deus os vê, sua vida vai mudar - incluindo o uso das mídias 

sociais. 
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EU ESCOLHI VIVER COM PROPÓSITO 

Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do 

SENHOR. Provérbios 19.21; NVI 

 

Pois Davi [...] serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Atos 13.36; NASB 

 

Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o resto é apenas 

existir.  

A maioria das pessoas luta com as três questões básicas da vida. A primeira é a 

identidade. “Quem sou eu?”. A segunda é a importância: “Significo alguma coisa?”. 

A terceira é o impacto: “Qual o meu lugar na vida?”. As respostas a todas as três 

perguntas são encontradas nos cinco propósitos que Deus tem para você.  

 

No cenáculo, quando Jesus concluiu seu último dia de ministério junto aos 

discípulos, ele lavou os pés deles como exemplo e disse: Agora que vocês sabem 

estas coisas, felizes serão se as praticarem. Uma vez que saiba o que Deus quer que 

você faça, a bênção vem quando você põe em prática o que aprendeu. Como 

chegamos ao fim de nossa jornada de quarenta dias, você agora sabe o propósito 

de Deus para sua vida, e será abençoado se o puser em prática.  

 

Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem 

muitas coisas “boas” que você pode fazer com sua vida, mas os propósitos de Deus 

são os quatro fundamentos que você precisa fazer. Infelizmente, é fácil se distrair e 

esquecer o que é mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e 

lentamente abandonar o curso. Para evitar que isso aconteça, você deve fazer uma 

declaração dos propósitos de sua vida e examiná-la regularmente. 

 

O que é uma Declaração dos Propósitos para sua vida? É uma declaração que 

resume os propósitos de Deus para sua vida.  
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Você afirma com suas próprias palavras seu compromisso com os cinco propósitos 

de Deus para sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. 

Os objetivos são temporários; os propósitos são eternos. A Bíblia diz: Mas o que o 

SENHOR planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. 

 

É uma declaração que aponta a direção de sua vida. 

Colocar seus propósitos no papel irá forçá-lo a pensar especificamente sobre o rumo 

de sua vida. A Bíblia diz: Saiba para onde você está indo, e estará em terreno sólido? 

Uma declaração dos propósitos de sua vida não apenas especifica o que você 

pretende fazer com seu tempo, sua vida e seu dinheiro, mas também sugere o que 

você não irá fazer. Provérbios diz: Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo 

não sabe o que quer.  

 

É uma declaração que define o que é “sucesso” para você.  

Ela afirma o que você acredita ser importante, e não o que o mundo acredita ser 

importante. Ela esclarece seus valores. Paulo disse: Eu quero que compreendam o 

que realmente importa.  

 

É uma declaração que esclarece suas funções.  

Você terá diferentes funções em diferentes etapas na vida, mas seus propósitos 

jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter.  

 

É uma declaração que expressa sua FORMA.  

Ela reflete a exclusividade que Deus lhe deu. Leve o tempo que for necessário para 

escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez, e não 

adianta tentar atingir a perfeição em seu primeiro rascunho; apenas anote seus 

pensamentos conforme lhe ocorrerem. É sempre mais fácil editar do que criar. A 

seguir apresento cinco questões que devem ser levadas em conta na preparação de 

sua declaração. 
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As cinco grandes questões da vida O que será o centro de minha vida?  

Essa é a questão da adoração. Para quem você irá viver? Em torno de que você 

construirá sua vida? Você pode basear sua vida em torno de sua carreira, sua família, 

um esporte ou um passatempo, dinheiro, diversão ou em torno de muitas outras 

atividades. 

 

Todas essas coisas são boas, mas não fazem parte do centro de sua vida. Nenhuma 

delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a 

desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. O rei Asa ordenou ao povo de 

Judá que centrassem sua vida em Deus. 

 

Na verdade, o que quer que esteja no centro de nossa vida, será o nosso deus. 

Quando comprometeu a sua vida com Cristo, ele se moveu para o centro, mas você 

precisa mantê-lo lá por meio da adoração. Paulo diz: Oro para que [...] Cristo habite 

no coração de vocês mediante a fé. 

 

Como você sabe quando Deus está no centro da sua vida? Quando Deus está no 

centro de sua vida, você adora. Quando não está, você fica preocupado. A 

ansiedade é a luz de advertência, que indica que Deus foi empurrado para o lado. 

Você voltará a ter paz no instante em que o coloca de volta ao centro. A Bíblia diz: 

A consciência da completitude de Deus [...] dará paz a vocês.  É maravilhoso quando 

Cristo desfaz a preocupação que está no centro de sua vida. 

 

Qual será o caráter de minha vida?  

Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito 

mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se: você irá levar 

seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características 

que você quer trabalhar e desenvolver em seu caráter. Você deve começar com o 

fruto do Espírito Santo ou com as bem-aventuranças. 
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Pedro disse: Não percam um minuto em edificar sobre o que lhe foi dado, 

complementando sua fé básica com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina 

alerta, paciência apaixonada, admiração reverente, amizade calorosa e amor 

generoso. Não desanime ou desista quando tropeçar. É necessária toda uma vida 

para construir um caráter semelhante ao de Cristo. Paulo disse a Timóteo: Cuide 

atentamente do seu caráter e do que ensina. Não se deixe distrair. Tão-somente 

persista. 

 

Qual será a contribuição de minha vida?  

Essa é a questão do serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo? 

Conhecendo sua mistura de formação espiritual, opções do coração, recursos 

pessoais, modo de ser e áreas de experiência (FORMA), qual papel lhe seria mais 

adequado na família de Deus? Como você pode fazer alguma diferença? 

 

Tem a formação adequada para servir em algum grupo específico do corpo de 

Cristo? Paulo apontou dois benefícios maravilhosos em cumprir seu ministério: 

Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está 

necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 

Embora você tenha sido formado para servir os outros, nem mesmo Jesus alcançou 

as necessidades de todos enquanto estava na terra. Você deve escolher a quem pode 

ajudar melhor, com base na sua vocação. Você precisa perguntar: “A quem eu 

desejo mais ajudar?”. Jesus disse: Eu que vos escolhi e vos designei para irdes e 

produzirdes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Cada um de nós dá frutos 

diferentes. 

 

Qual será a mensagem de minha vida?  

Essa é a questão de sua missão junto aos incrédulos. Sua declaração de missão faz 

parte de sua declaração de propósitos. Ela deve incluir seu compromisso de dar seu 

testemunho aos outros sobre o evangelho. Você também deve listar as lições de vida, 
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assim como as paixões que Deus lhe concedeu para que compartilhasse com o 

mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe dar um grupo especial 

de pessoas nas quais você deverá se concentrar para alcançar. Não deixe de pôr isso 

na sua declaração. Se você for mãe ou pai, parte de sua missão é educar seus filhos 

para que conheçam a Cristo, ajudá-los a compreender os propósitos da vida deles e 

enviá-los pelo mundo na missão que Deus lhes reservou.  

 

Você poderia incluir na sua declaração a declaração de Josué: Mas eu e a minha 

família serviremos ao SENHOR. É obvio que nossa vida deve reforçar e confirmar a 

mensagem que passamos. Antes de grande parte dos incrédulos aceitar a 

credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É por isso que 

a Bíblia diz: O mais importante é que vocês vivam de acordo com o evangelho de 

Cristo. 

 

Qual será a comunidade de minha vida? 

Essa é a questão de sua comunhão. Como você irá demonstrar seu compromisso 

com os outros crentes e sua ligação com a família de Deus? Onde você irá praticar 

com outros cristãos os mandamentos do tipo “uns aos outros”? A qual igreja local 

você irá se juntar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais irá amar 

o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e 

deu a sua vida por ela.  

 

Você deve incluir em sua declaração uma manifestação de seu amor pela igreja de 

Deus. Ao pensar nas respostas para essas questões, inclua qualquer trecho das 

Escrituras que fale ao seu coração sobre esses propósitos.  

 

Além de escrever uma declaração de propósitos detalhada, também é de grande 

auxílio ter um curto enunciado ou slogan que resuma os cinco propósitos para sua 

vida de uma forma fácil de decorar e que inspire você. Dessa forma, você poderá se 
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recordar diariamente. Salomão aconselhou: Será uma satisfação guardá-los no 

íntimo e tê-los todos na ponta da língua.  

 

Eis alguns exemplos: 

• “Meu propósito de vida é adorar a Cristo com todo o meu coração, servi-lo com 

minha vocação, ter comunhão com sua família, desenvolver um caráter como o dEle 

e cumprir minha missão no mundo para que ele receba a glória.” 

• “Meu propósito de vida é ser membro da família de Cristo, exemplo de seu caráter, 

ministro de sua graça, mensageiro de sua palavra e um engrandecedor de sua 

glória.”  

• “Meu propósito de vida é amar a Cristo, crescer em Cristo, compartilhar Cristo e 

servir a Cristo por meio de sua igreja; e levar minha família e os outros a fazer o 

mesmo.”  

• “Meu propósito de vida é firmar um compromisso firme com o Grande 

Mandamento e a Grande Comissão.” 

• “Meu objetivo é me tornar semelhante a Cristo; minha família é a igreja; meu 

ministério é _____________; minha missão é ______________; meu motivo é a glória 

de Deus.” 

 

Você deve pensar: “E quanto à vontade de Deus para meu emprego, casamento, 

lugar em que devo viver ou a escola?”. Falando com franqueza, essas questões são 

secundárias na sua vida, e devem existir inúmeras possibilidades que estejam de 

acordo com a vontade de Deus para sua vida. O que mais importa é cumprir os 

propósitos eternos de Deus, a despeito de onde você viver ou trabalhar ou de com 

quem você se casar. Essas decisões devem respaldar os seus propósitos. A Bíblia diz: 

Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do 

SENHOR.  

 

Concentre-se nos propósitos de Deus para sua vida, e não nos seus planos, uma vez 

que são aqueles que durarão para sempre. Certa vez, ouvi uma sugestão para que a 
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declaração de propósitos fosse baseada no que você gostaria que as outras pessoas 

dissessem sobre você no seu enterro. Imagine o elogio perfeito, e então construa a 

declaração a partir dele. Francamente, é uma péssima idéia. No final de sua vida, 

não terá nenhuma importância o que as pessoas disserem a seu respeito. Só 

importará o que Deus disser a seu respeito. A Bíblia diz: ...nosso propósito é agradar 

a Deus, não às pessoas.  

 

Algum dia Deus irá analisar nossas respostas a essas questões da vida. Você pôs 

Jesus no centro de sua vida? Você desenvolveu o seu caráter? Você dedicou sua 

vida a servir os outros? Você comunicou a mensagem de Deus e cumpriu a missão 

que ele lhe deu? Você amou e participou em sua família na igreja? Essas são as 

únicas questões que irão contar. Como disse Apóstolo Paulo: Nosso objetivo é estar 

à altura 

do plano de Deus para nós. 

 

Deus quer usar você 

Há cerca de trinta anos, reparei em uma pequena frase em Atos 13.36 que iria alterar 

para sempre a direção da minha vida. Eram somente dez palavras, mas pareciam 

uma marca de ferro em brasa, palavras que marcariam minha vida para sempre: 

Pois Davi [...] serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi 

por que Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração. Davi dedicou a vida 

a cumprir os propósitos de Deus na terra. 

 

Não existe maior epitáfio que essa declaração! Imagine isso esculpido na sua lápide: 

que você serviu aos propósitos de Deus na sua geração. Oro para que as pessoas 

possam dizer isso sobre mim quando eu morrer. Também oro para que as pessoas 

possam dizer isso de você. Foi por isso que escrevi este livro para você. Essa frase é 

a descrição definitiva de uma vida bem vivida. Você faz o que é eterno e atemporal 

(os propósitos de Deus), à maneira contemporânea e atual (na sua geração).  
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Uma vida com propósitos trata exatamente disso. Nem as gerações passadas, nem 

as futuras podem servir a Deus nesta geração. Somente nós podemos. Tal qual Ester, 

Deus o criou para um momento como este. Deus ainda procura pessoas que possam 

ser usadas. A Bíblia diz: Os olhos do SENHOR procuram por toda a terra a fim de 

fortalecer aqueles cujos corações estejam completamente comprometidos com Ele. 

Você seria uma pessoa que Deus pode usar para seus propósitos? Você serviria aos 

propósitos de Deus na sua geração? 

 

Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: Corro direto para o alvo, com 

um propósito a cada passo. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos 

que Deus tinha para ele. Ele disse: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é 

lucro. Paulo não tinha medo de viver, nem de morrer. De qualquer maneira, ele iria 

cumprir os propósitos de Deus. Ele não podia perder! 

 

Algum dia, a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. William 

Carey disse: “O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus”. Quando 

parecer difícil cumprir seus propósitos, não ceda ao desânimo. Lembre-se de sua 

recompensa, a qual durará para sempre. A Bíblia diz: Pois os nossos sofrimentos 

leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais 

do que todos eles. Imagine como será naquele dia, quando todos apresentarmos 

nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. 

Juntos nós diremos: Tu, SENHOR e Deus nosso, és digno de receber a glória, a 

honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e 

foram criadas. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para seus propósitos 

— eternamente. 
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Referência  

Livro: Uma Vida com Propósitos - Rick Warren 
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Sobre o organizador 

 

Yves Marcel de Souza Garcia, É Amazonense e casado com a Bispa 
Quécia Brandão Garcia, é descendente de catalães, é Bacharel em 
Teologia, com curso em Teologia da Restauração, Licenciando em 
Ciências da Religião. Apóstolo e 1º vice-presidente da Missão 
Apostólica Sem Fronteiras. 

 

 

OBSERVAÇÃO – Todo material foi compilado e organizado para servir como 
conteúdo texto de orientação para os jovens e para os ministradores no Acampa 
Jovem. Os textos são de domínio público e suas respectivas referências se encontram 
no final de casa tema.   


