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Meditação 1 - Tema: Imoralidade
"Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém cometer não afeta o
corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo."
(1Coríntios 6:18 RA)
1)ENTENDENDO: Escreva novamente falando para você:
Eu devo fugir ..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
O que é imoralidade em sua opinião?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Você está tendo ou já teve nos últimos dois anos problemas com isso?
( ) SIM. ( )NÃO.
Por que quem comete imoralidade peca contra o próprio corpo? ..............................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
➔ Leia: Depois da queda do homem, ou seja, depois que o primeiro homem desobedeceu a
Deus e foi expulso da Sua presença, a humanidade herdou uma natureza pecaminosa.
Naturalmente, então, nossos corpos e mentes tendem para o pecado. Deus tem um padrão de
vida para os seus filhos e quer que eles usem os seus corpos da maneira certa. Quando não
fazemos isso, então estamos praticando imoralidade. Como o próprio versículo explica:
imoralidade é pecado contra o próprio corpo. Toda vez que usamos qualquer parte ou
membro de nosso corpo, para praticar algum pecado, estamos praticando imoralidade. E qual
é a ordem que Deus dá a esse respeito?
( ) Fugir. ( ) Ficar e lutar.
➔ Enquanto estivermos em nossos corpos mortais, mesmo salvos e sendo templos do
Espírito Santo, estamos sujeitos a satisfazer os desejos da natureza humana. Por isso,
devemos usar todas as armas espirituais possíveis para vencermos. A vida cristã é uma
viagem onde a cada dia devemos estar mais perto de Deus e cada vez mais longe do pecado
e da imoralidade. Isto se chama santificação, e vamos meditar nos próximos dias a esse
respeito também. A imoralidade tem sido a causa de muitas quedas, separações, contendas e
outros desvios. Devemos estar preparados para vencer e a Bíblia nos ensina bastante a esse
respeito, inclusive com muitas passagens. Será que você está agradando a Deus com o seu
corpo?
➔ Leia os textos e associe-os com o princípio que aprendemos. Use preferencialmente a
Bíblia na Linguagem de Hoje, caso não a tenha, lembre-se de que nas outras versões
imoralidade vem designada como prostituição, imundícia, concupiscência, etc.

(1) Mateus 15:19

(
(
(2) Gálatas 5:19
(
(3)Colossenses 3:5-6 (

) A imoralidade é um fruto da carne (natureza humana).
) Ordenanças não têm valor nenhum contra a imoralidade.
) A imoralidade começa no pensamento(coração).
) Deus castigará severamente os imorais.

(4)Colossenses 2:20-23
2)MEMORIZANDO: Não tem como vencer o pecado sem a Palavra de Deus. Memorize a
Palavra .
3)TIRANDO A LIÇÃO: Refletindo: Certo jovem um dia recebeu a visita de um anjo. Este
lhe disse que poderia conceder qualquer desejo. O jovem pensou um pouco e disse: “Anjo,
creio em Deus e procuro seguir a Sua Palavra e tenho muito medo dEle, principalmente
quando estou em pecado. Mas como estou na igreja desde pequeno, realmente nunca
experimentei o sabor da vida. Meus amigos me contam de noites excitantes com belas
garotas, noitadas em motéis e muito, muito sexo. Se você pode realmente me conceder um
pedido, permita que eu fique fora da igreja por um ano, fazendo tudo o que me der na telha,
sem medo de Deus. Sei que Ele vai ficar um pouco longe de mim, mas eu voltarei. Não
posso morrer sem ter liberado todo este desejo que habita em mim”. O anjo respondeu: “Isto
não vai ser muito bom para você, mas já que eu prometi, seja feita a sua vontade”. O jovem
saiu correndo dali e caiu de cabeça em uma vida de imoralidade. Fez tudo o que podia e
liberou todos os desejos da carne. Um ano depois, ele lembrou que precisava voltar para
Deus. Entretanto, muita coisa havia acontecido naquele ano, não seria tão fácil voltar. Uma
gravidez de uma menina de 14 anos, uma sífilis, uma perna amputada em um acidente por
embriaguez, um processo por estupro e outro por prostituição. Ele havia pago um alto preço
por seu ano de “liberdade”. Depois de algum tempo, agora realmente convertido, mas ainda
carregando os frutos do seu pecado, o jovem viu pelas Escrituras que aquele anjo, na verdade
era um anjo do mal. Pois Deus ama os seus filhos e quer que eles fujam da imoralidade e não
que a experimentem. Pense nisto!
Responda com muita sinceridade, em pensamento: Você tem fugido da imoralidade? Sim
ou não? Em uma escala de 0 a 10, qual a nota para o seu “fugir da imoralidade”? Nota: ( )
4)DECIDINDO: Decida: ( ) Decido que tudo o que Deus me ensinar esta semana, vou
cumprir mesmo que seja difícil para mim. Leia novamente o versículo e faça mais duas
coisas: 1ª)Revise o que ele te ensina ; 2ª) Faça uma decisão baseada nele. Escreva essa
decisão no seu caderno. O que está incomodando você? Ouça a voz do Espírito Santo.
5) COMPARTILHANDO COM DEUS: Termine orando e falando para o Senhor as suas
decisões.
Meditação 2 - Tema: Imoralidade x Santificação
Leia em voz alta 2 vezes: “porquanto Deus NÃO nos chamou para a impureza (vivermos
na imoralidade), e sim para a santificação.”
(1 Tessalonicenses 4:7 RA)
1)ENTENDENDO: Leia novamente desta forma: Deus não me chamou para
.....................................................................................................................................................
➔ Leia: Como falamos na meditação de ontem, o processo que nos faz ficar longe do
pecado e da imoralidade é a santificação. Isto não é algo automático e rápido. Exige esforço
e força de vontade. Quando decidimos em seguir a Cristo, trazemos na bagagem nossos
maus hábitos, nossos pecados mais escondidos e quase sempre uma vida de imoralidade,
uma vez que, desde crianças convivemos com isso, pois este mundo está contaminado. Mas

a partir deste momento, começamos uma viagem rumo ao Senhor. A cada dia o conhecemos
melhor, e naturalmente, se tudo estiver correndo bem, começamos a sentir nojo e/ou aversão
aos atos pecaminosos. Agora o Espírito Santo habita em nós e começamos a separar nossas
vidas para o Senhor - isto é santificação. Inclusive a palavra “santo” significa “separado”. O
processo da santificação só terminará quando Cristo voltar, mas se você for dedicado, logo
terá a força necessária para vencer as tentações e fugir da imoralidade. Mas existe um
problema, muitas pessoas não estão conseguindo crescer nesta área, mesmo com bastante
tempo na igreja, e caem facilmente em atos imorais. Neste caso, ou são pessoas estagnadas
espiritualmente (que estão paradas sem crescer), das quais Deus cobrará cada atitude com
sofrimentos ou até com a morte, ou são pessoas que estão na igreja, mas não têm o Espírito
Santo, ou seja, nunca aceitaram a Cristo de fato e de verdade. Podem até ser convencidos de
que Jesus é o Senhor, mas não são convertidos a Ele. ➔ Leia mais: Mt 23:27; At 15:29; Rm
6:19; 1Co 6:12-20; 10:8-9; 1Ts 4:1-8.
2)MEMORIZANDO: Memorize a passagem de hoje com gestos. ( ) Ok.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Reflita (adaptado da web): “Vários anos atrás, Burt Hunter, um
repórter do jornal Long Beach Press Telegram, recebeu a incumbência de escrever uma
reportagem acerca de uma mulher da cidade que lidava com serpentes. (...) Quando Burt
expressou surpresa pelo fato de ela envolver-se numa atividade tão arriscada, a moça riu. “Acho que gosto desse ingrediente de perigo. Mas qualquer dia desses vou ficar cansada de
mexer com serpentes e daí partirei para outra coisa.” Enquanto Burt aprontava o seu
equipamento fotográfico, a jovem trouxe algumas cestas de vime contendo vários répteis
venenosos e colocou-as no chão. Depois de segurar vários deles, ela disse: “- Agora fique
bem quieto. Esta é a minha serpente mais nova. É muito venenosa e ainda não está bem
acostumada comigo.” Enquanto Burt observava, a moça ergueu a cobra de dentro do cesto.
Repentinamente parou. “- Algo está errado” - disse ela. “- Não sei o que é, mas vou precisar
colocá-la...” - E não terminou a frase. Em poucos instantes ficou rígida. A serpente a havia
picado! “- Rápido!” - disse a moça, ofegante. “- Corra ao banheiro, no piso superior. Na
caixinha de remédios vai encontrar um frasco de contraveneno. Depressa, por favor!”
Quando Burt retornou com o precioso soro, a moça lhe pediu que pusesse o contraveneno
em uma seringa. Em seu nervosismo, Burt apertou muito o frasco. Este se quebrou! O
precioso líquido lhe escorreu entre os dedos. “- Você tem outro frasco?” - perguntou ele,
ansioso. “- Era o único que eu tinha” - respondeu com voz fraca a jovem desesperada. Em
poucos minutos lhe sobreveio a agonia da morte, e aquela vida se foi. Todos que brincam
com a mortífera serpente da imoralidade, esquecem que mais dia menos dia serão devoradas
por ela.
➔ Releia o versículo de hoje e escreva qual é a maior lição para a sua própria vida:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Responda mentalmente: Você tem conseguido vitória na área da santificação e fuga da
imoralidade? Quais são as áreas em que você ainda tem problemas? (escreva no seu caderno)
4)DECIDINDO: Decida: Decida deixar as áreas onde você ainda tem imoralidade. Talvez
você pense que não consegue, ou que Deus não aceitará você. Mas, pela fé, entregue-se a
Deus. Confie que Ele pode fazer de você um vencedor. Lembre-se que você vai ter que fazer
a sua parte, se dedicando em ler e estudar mais a Bíblia e participar ativamente na igreja.
(pense um pouco)

( ) Eu decido deixar de .............................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Termine a meditação falando com Deus sobre
suas decisões.
Meditação 3 - Tema: Quando não podemos agradar a Deus
“As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a
Deus.” (Romanos 8:8- NTLH) ou então: “Portanto, os que estão na carne não podem
agradar a Deus.” (Romanos 8:8 - Almeida)
1)ENTENDENDO: Reflita: Esta é uma afirmação verdadeira. Devemos estar muito cientes
do que ela nos ensina. Agradar a Deus é o alvo de todos nós. Quando erramos este alvo,
sofremos as consequências. A cada dia e a cada momento estamos tomando decisões em
nossas vidas e devemos nos questionar se estas decisões agradam ou não a Deus. Em relação
à imoralidade, estas decisões são muito importantes, pois elas afetam diretamente o templo
do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Olhar ou não olhar aquela revista, filme ou livro
pornográfico? Assistir ou não assistir aquela série que tem cenas excitantes? Ficar a sós ou
não? Trair ou não? Fazer sexo antes do casamento ou não? Todos os dias Satanás nos
apresenta estas opções e, se quisermos agradar a Deus, devemos sempre obedecer ao Espírito
de Deus e não à carne. Usar o nosso corpo para satisfazer os desejos da carne é suicídio
espiritual. Deus não se agrada nem um pouco. E se, mesmo convertido, você ainda
apresentar estes desvios, Deus ou lhe disciplina como um pai, ou o leva logo para o céu. Em
uma meditação como esta, jamais eu conseguiria resumir tudo o que a Bíblia fala sobre este
assunto, mas confio no poder de convencimento do Espírito Santo para falar ao seu coração.
Ouça a Sua voz e faça sem medo o que Ele pedir. Agrade a Deus!
Leia mais: Mt 26:41; Rm 7:5-6; 8:1-14; Gl 5:16-24 (ênfase no v.24);
1Co 6:12-20; 7:2; Cl 2:20-23; 3:5; Tt 2:11-12; Tg 1:14-15.
2)MEMORIZANDO: Memorize a passagem fazendo um desenho no espaço a seguir.

3)TIRANDO A LIÇÃO: Reflita: Minha avó tinha em seu pequeno quintal duas plantas,
praticamente uma ao lado da outra. Um mamoeiro e uma goiabeira. O mamoeiro crescia
depressa. A goiabeira, ao contrário, crescia lentamente. Enquanto nós ainda esperávamos as
goiabas, os mamões já deliciavam toda a família. Eu ficava intrigado ao constatar a
velocidade em que o mamoeiro crescia em poucos dias. Um certo dia, acordei ouvindo um
pequeno pássaro no quintal. Ele estava fazendo seu ninho na goiabeira. Eu pensei: “Por que
este pássaro não fez seu ninho no mamoeiro, que era maior e mais bonito?” No outro dia,
aconteceu um grande temporal e então entendi. O mamoeiro estava no chão enquanto a
goiabeira continuava firme em seu lugar. A lembrança destes fatos me fez pensar em nossa
relação com a carne e com o Espírito. Nossa mente é o quintal. O mamoeiro é a natureza
humana, que cresce e se expande rápido e mesmo mais fraco, tem o poder de roubar a luz e
os alimentos da goiabeira. Nossas decisões, o pássaro, e como ele fez, devem ser depositadas
naquele que se manterá de pé quando o Criador mandar o grande vento dos últimos dias.

Desta forma, se quisermos realmente agradar a Deus, devemos lutar contra a nossa natureza
humana. Devemos alimentar o Espírito e não a carne.
4)DECIDINDO: Você já parou para pensar se está realmente agradando a Deus? Se Jesus
voltasse hoje, você teria a certeza da salvação? A imoralidade, tem tomado conta da sua
vida? As suas atitudes no trabalho ou na escola, têm sido condizentes com a vida cristã?
Você tem alguma máscara de imoralidade? Ou seja, você tem algum pecado escondido, mas
por fora dá uma de crente e de santo? Você está incomodado(a) com estas perguntas? Se
sim, é um bom sinal, não deixe que Satanás coloque enganos na sua mente. Decida que você
precisa de Deus e que precisa mudar, para agradá-lo. Se você está bem, ótimo, tome cuidado
para não cair. ➔ Pare nesse momento para decidir mudar o que o Espírito Santo está
mandando. (pausa)
( ) Eu decido .............................................................................................................................
( ) Eu decido .............................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Ore: por suas decisões e peça forças para fugir da
imoralidade.
Meditação 4 - Tema: Imoralidade nem mesmo em nosso falar
“Vocês fazem parte do povo de Deus; portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual,
indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês.” (Efésios
5:03)
1)ENTENDENDO: Leia: “Deus é Onipresente (está em todo lugar),
Onipotente (tudo pode) e Onisciente (tudo sabe). Desta forma, Ele ouve tudo o
que falamos, sabe o que fazemos, até mesmo os atos mais escondidos. Então,
devemos ter muito cuidado com o que dizemos, pois Ele está ouvindo. Deus
não quer que nossa boca esteja cheia de imoralidade. Na prática, imoralidade em nossas
conversas são piadas e comentários imorais e indecentes, certas conversas sobre sexo
(principalmente nas rodinhas de amigos) e palavrões de toda espécie. Quanto aos palavrões,
você já observou que a maioria tem uma conotação sexual é imoral? Isto se dá por causa da
corrupção da natureza humana. Como o versículo de hoje nos ensina, estas coisas não devem
nem mesmo ser assunto de conversas. Por isso, devemos ser muito cautelosos,
principalmente os homens, pois são os que têm mais problemas com isso. No meu primeiro
acampamento evangélico eu me surpreendi muito com alguns jovens e senhores, que
gostavam de ficar em rodinhas contando piadas imorais. Eu pensei: “Crentes podem fazer
isso?” Graças a Deus, fiquei na igreja pela Palavra. Hoje, posso lembrar, a maioria daquelas
pessoas não estão mais na igreja e tenho a certeza de que verdadeiros crentes não se sentem
alegres em uma rodinha dessas. É melhor me chamarem de careta do que eu desagradar a
Deus. Sei e tive experiência de que no trabalho e na escola é muito difícil de ficar longe das
rodinhas, mas é necessário. Pergunte: Deus se agrada disso? Estou dando um bom
testemunho? Quais vão ser as consequências dessas conversas para minha vida? ➔Leia
mais: Ef 4:29-32; 1Tm 4:12; 1Pd 1:14-16; 2:11-12; 4:2-5; 1Jo 2:16-17.
2)MEMORIZANDO: Complete com as palavras que faltam só de memória.
Já que .................................................................., não está ............................. que a
.........................................,
a
................................................,
ou
a
.................................................. sejam nem ........................................................
........................................................... vocês.” (Ef 5:03)
3)TIRANDO A LIÇÃO: Reflita: Temos que arrancar o prego do Diabo! Você conhece a
história do prego do Diabo? A história conta que um homem possuía uma mansão

maravilhosa que havia comprado do Diabo. Mas na negociação o homem aceitou uma
condição do Diabo: "Está vendo aquele prego na parede? É meu, sempre será meu, você
aceita?" E o homem aceitou. Anos depois, o homem ofereceu um banquete em sua mansão.
Foram convidados os homens mais importantes da cidade. A festa era um luxo e tudo estava
superando as expectativas, quando alguém entrou e colocou um pedaço de carniça fedorenta
no prego da parede. O dono da mansão mandou chamar os seguranças e expulsou aquele
intruso, mas então o Diabo apareceu e disse: "Um momento, o prego é meu e eu tenho
direito de usá-lo como eu quiser”. Se deixarmos Satanás dominar um pequeno cantinho do
nosso coração isto é o suficiente para que ele transtorne toda a nossa vida. Muitas pessoas
estão guardando neste cantinho um monte de pensamentos imorais que sempre saem em
forma de conversas e palavras indecentes - e isto pertence ao Diabo. Por que você, como
filho de Deus, ainda está usando algo que pertence ao Diabo? Arranque este prego da sua
vida, ou seja, tire este tipo de conversa e palavras do seu dia a dia. Enquanto você ainda tiver
estas atitudes, não estará limpo com Deus. Você beberia um copo de água mineral no qual
alguém colocou um verme? Com certeza não. Assim, se não estivermos totalmente limpos,
Deus não nos usa e não nos abençoa.
4)DECIDINDO: Leia novamente o versículo de hoje e decida cumpri-lo em sua vida. Todos
nós temos problemas de imoralidade em nosso falar, devemos lutar contra isso. Por isso,
neste momento, separe um tempo para fazer as decisões de mudança que vão fazer você ficar
mais limpo com Deus. Tome as decisões que o Espírito deseja (tire no mínimo 3 minutos
para pensar e escrever suas decisões). Já tive experiência com estas mudanças e sei que não é
fácil e muito menos rápido. Mas é necessário e possível. Fui uma pessoa que não conseguia
fugir das rodinhas de amigos e que falava muitos palavrões, mas pela decisão da razão e não
da emoção, eu consegui. Hoje, posso dizer que não consigo falar um palavrão e nem ficar
ouvindo conversas indecentes. O Espírito incomoda na mesma hora e eu saio de fininho.
( ) Eu decido .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
( ) Eu decido .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Termine suplicando a Deus para que você possa
limpar a sua mente e sua língua da imoralidade. Ore para que você vença as provas que
virão.
Meditação 5 - Tema: O castigo da imoralidade
Leia em voz alta 3 vezes: “Deus castigará especialmente os que seguem
os seus próprios desejos impuros e desprezam a autoridade do Senhor."
(2 Pedro 2:10)
1)ENTENDENDO: Leia atentamente: Estas palavras do apóstolo Pedro, são realmente
muito profundas. No contexto, ele fala abertamente sobre a imoralidade dentro da igreja,
principalmente de alguns líderes. Para entender melhor, leia o contexto. Leia agora 2 Pedro
2:5-22, sublinhando os textos que falam especialmente de imoralidade. Este texto que você
acabou de ler fala principalmente das pessoas que já conhecem a Deus (mas não são
necessariamente salvos). O apóstolo Paulo também fala abertamente sobre imoralidade em
sua carta aos romanos de modo geral, mas não exclui ninguém do castigo de Deus. Para
Deus o imoral é imoral. Na verdade, eu creio que os “crentes” imorais são mais culpados
ainda do que os descrentes, pois conhecem a verdade, mas não a vivem. Quem pratica
imoralidade tem castigo certo e o maior deles é a morte. Para entender mais ainda, leia o

texto de Romanos, se você ainda não o conhece prepare-se para ouvir Deus falar claramente
sobre o que Ele pensa da imoralidade. Leia agora Romanos 1:18-32 – sublinhe os textos que
falam abertamente sobre imoralidade. Outra coisa a qual devemos atentar para que possamos
entender, principalmente os últimos versículos de 2 Pedro 2, é que muitas pessoas que estão
hoje na igreja, não são realmente salvos. Mas se você for realmente filho de Deus, Ele não
permitirá que você continue neste pecado e agirá na sua vida. E, se mesmo assim você
continuar a pecar, Ele o leva. Entenda melhor lendo Hb 12:5-11 e 1Jo 5:16-18. Deus quer
tanto sua igreja pura que ordena que nos mantenhamos longe das pessoas que se dizem
cristãos e vivem no pecado, ou seja, devemos ficar longe dos hipócritas. Podemos até jantar
com um imoral descrente (com propósitos cristãos) mas nunca com um imoral crente. Para
não haver nenhuma dúvida a este respeito reflita em 1 Co 5:9-13.
2)MEMORIZANDO: Os versículos são para a sua proteção. Tente memorizar os de hoje e
falar os da semana toda sem consultar.
3)TIRANDO A LIÇÃO: Refletindo: “- Aquelas raposas estão destruindo a minha horta” queixou-se um agricultor para sua esposa. “- Tentei afugentá-las, mas elas ainda estão lá.
Não sei o que fazer.” “- Imagine se você usasse uma banana de dinamite, acabaria com elas
de uma só vez” - disse a esposa por brincadeira. Dinamite era uma ideia. Após o desjejum,
ele saiu em seu caminhão para falar com a turma de uma pedreira, e conseguiu que lhe
dessem uma banana de dinamite com as instruções de como usá-la. O agricultor voltou
apressado para casa, introduziu a dinamite em uma toca, acendeu o estopim e correu. Só que
ele se esquecera do seu cãozinho Spot. O cãozinho pensou que aquilo era uma brincadeira e
foi buscar aquele brinquedo crepitante. “- Spot, venha cá, venha Spot” - gritou o agricultor.
Spot olhou para o dono, olhou para a dinamite enfiada na toca. Correu, abocanhou a
dinamite e correu em direção ao seu dono. O homem saiu na carreira gritando: “- Spot,
largue isso. Spot, largue isso!” O pobre do Spot não teve chance. Com um grande "bang", e
uma nuvem de poeira, a dinamite e o cão desapareceram. Assim é o castigo para quem
brinca com a imoralidade. ➔ Responda as perguntas: Você tem medo do castigo de Deus?
Você sente em seu coração desejo de mudar? Você se sente muito mal quando peca? Se
respondeu sim a estas perguntas, você tem condições de mudar. Faça a sua parte. Afaste-se
do pecado e aproxime-se de Deus. Infelizmente, não temos espaço para explicar como fazer
isso, mas se você se dedicar na igreja, na meditação, nas suas decisões de mudança e na sua
fuga diária do pecado, certamente estará no caminho certo. Pense nisso!
4)DECIDINDO: Decisão: Neste momento, desafio a você a fazer decisões práticas de
mudança. Confie em Deus e faça estas decisões pela fé. Exemplos: não vou mais alugar
filmes pornográficos, vou terminar meu namoro imoral, vou me manter puro(a) até meu
casamento.
( ) Eu decido .............................................................................................................................
( ) Eu decido .............................................................................................................................
5)COMPARTILHANDO COM DEUS: Encerre fazendo uma oração suplicando a Deus
para que você seja uma pessoa limpa a Seus olhos. Imoralidade nunca mais!
*** Gabarito meditação 1 (2,4,1,3) ***
(Outras meditações e informações: www.nib.org.br / e-mail: igreja@nib.org.br)

