
 
 
 
 
 
 

 

Segunda-feira: O que a bíblia diz?       
 
 
 

ENTENDENDO: Como podemos deixar que o Espírito de Deus dirija nossa 
vida?______ __________________________________________________ 
Quais são os desejos da natureza humana? (Se não souber leia Gl 5:19-21) _____ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________.  
Desta lista de pecados mencionado em Gálatas qual deles é um ponto fraco na sua 
vida?_____________E qual dele não é um problema na sua vida?____________ 
MEMORIZANDO: Memorize o versículo e depois fale cinco vezes em voz alta.  
TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu essas 
frases? “Fulano ficou com beltrana” e 
“Sicrana tá afim de ficar com beltrano”. Com 
certeza SIM. Veja o conceito de ficar no 
quadro ao lado. “Ficar” é um assunto comum 
na rodinha dos adolescentes. E como isto é 
muito comum, você deve sofrer certa pressão para “ficar” também. Mas o que será 
que a Bíblia fala sobre isso? Na Palavra de Deus não vamos encontrar a palavra 
“ficar”, no sentindo que você conhece, mas ela traz princípios que vão te ajudar a 
entender a vontade de Deus em relação a este assunto. Você vai conhecê-los agora: 

1º. Princípio: Ef 5:1 Você deve imitar a 
_________ 

      

2º. Princípio: 1 Pd  1:16; 1 Ts 4:3 Você 
deve ser ______ 

     

3º. Princípio: 2 Co 5:17 Você é nova 
___________ 

        

4º. Princípio 1 Co 3:16 Você é morada 
do ___________ 

        

5º. Princípio 1 Jo 2:15 Você não deve 
amar o ____________  

      

6º.  Princípio: 1 Ts 4:4-6 Você não deve 
_________ seu irmão 

          

7º. Princípio 1 Co 6:18 Você deve ficar 
fugir da ______________ 

           

FICAR OU 
NÃO FICAR 

                       

                         
                            
 

“Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de 
vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana (NTLH) 

FICAR: É um relacionamento 
informal, rápido e descomprometido 
entre duas pessoas, durante o qual 
eles trocam carícias de intimidades 
variadas, chegando eventualmente ao 
ato sexual. (Livro “Ficar ou não Ficar”) 

 



Para Refletir!!! Esses princípios devem fazer parte da vida de todos que são filhos 
de Deus. E quando você “fica”, está quebrando esses princípios, e você acha que 
isto agrada a Deus? Claro que não. Deus não se agrada de relacionamentos sem 
propósitos, precoce e prejudicial. Ficar é algo errado e viola os mandamentos de 
Deus sobre santidade, 1 Tess 4.3-7. Serve somente para satisfazer os desejos da 
sua natureza humana, e como você viu no versículo de hoje, você não deve obedecer 
estes desejos. Quando ficamos estamos prejudicando a nós mesmo e ao próximo. 
Muitas vezes você “fica” pela pressão dos colegas e amigos, mas veja o que a Bíblia 
também fala sobre isso: Leia os versículos a seguir e escreva 6 instruções que a 
Bíblia te dá como proceder diante das más companhias, como no exemplo: Pv 1:10; 
Pv 4:14-15; Sl 1:1; Sl 26:4; 2 Co 6:14 

1. Não devo ceder (Pv 1:10) 
2. 
3 

6. 
7. 
8. 

DESAFIO: O “ficar” é embaraçoso para sua vida, pois é um pecado que desagrada 
a Deus. Leia as palavras abaixo, que também estão embaraçadas, e no final tente 
descobri qual é o versículo. 
"... Deximeos tdoo ebamaçro e o pcedao que tào de petro nos rioeda e cromraos, 
com pcaicêina, a cearirra que nos etsá potprosa, oalnhdo praa jseus, atuor e 
csonuomadr da fé..." Hb 12:1.2. Conseguiu ler o versículo, agora escreva nas linhas 
a seguir para você não esquecer: ____________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
DECIDINDO: Decida ser uma pessoa diferente dos padrões do mundo. (  ) Decido 
dizer não se alguma pessoa do meu colégio quiser “ficar” comigo. (  ) decido não 
participar de brincadeiras que estimula esta prática. 
COMPARTILHANDO: “Senhor me ajude a ser um adolescente que te agrada, e 
não deixe que eu seja influenciada por amizades que irão me corromper, para que 
eu não venha a Te desagradar ficando com alguém, nem perder as bênçãos que Tu 
tens preparado para mim. Em Nome de Jesus, Amém.” 
 

Terça-feira: Ficar: Relacionamento Sem Compromisso 
 
 

 
ENTENDENDO: De que forma Deus quer que usemos nosso 
corpo? __________________________. Ele quer que você 
e eu tenhamos uma vida santa e honrosa. Você sabe o que isso 
significa? ( ) viver como eu bem entender (  ) viver de uma 
forma que agrade a Deus. Agora, procure no dicionário o 
significado das palavras e expressões abaixo e coloque ao lado: 

“Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a 
paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus.” 1 Ts 4:4-5 



paixão:____________________; desejo desenfreado: __________________; 
pagão:_______________________. Deus quer que seus filhos tenham controle 
sobre suas emoções, pois quem não sabe se controlar acaba na ruína. 
MEMORIZANDO: Esse passo é muito importante, você precisa memorizar e falar 
para seu (sua) líder no final de semana. Memorize com gestos para facilitar na hora 
de falar. 
TIRANDO A LIÇÃO: Hoje em dia, ficar é sinônimo de popularidade, é visto pelo 
mundo como uma forma de curtir, um lazer e se tornou algo super “normal” entre 
os adolescentes. Quem “fica” envolve-se em relacionamentos superficiais, sem 
compromisso, perigosos e pecaminosos. Você acaba se tornando uma pessoa 
descartável e fazendo dos outros também algo descartável. Você sabe o que é algo 
descartável? _____________________________ Pois é, algo que se joga fora 
após usar. E você acha que foi para isso que Deus te criou? Para ser jogado fora? 
Leia  Is 43:7 e responda: Por que você foi criado? ________________________ 

Agora leia  Rm 8:5-14 e procure as respostas no caça-palavras 
1. Qual é a mentalidade do Espírito? 2. 
Todos os que são guiados pelo Espírito de 
Deus são _ _ _ _ _ _ de Deus. 3. Quem é 
_ _ _ _ _ _ _ _ pela carne não pode agradar 
a Deus. 4. A mentalidade da carne é _ _ 
_ _ _ _ _ de Deus. 5. Portanto estamos em 
_ _ _ _ _ _ para com Deus. 6.Qual é a 
mentalidade da carne?  
Viva pelo Espírito e busque sempre agradar 
a Deus. Mesmo quando todo mundo estiver 
fazendo algo que é errado, você deve fazer 
o que é certo. Lembre-se: 

O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo.  
O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. 

• Utilizando todas as letras, forme o anagrama e ache a palavra correta para 
descobrir o que Deus diz a esse respeito. 
 

                     tdoos             oeeedbcr               lies                      ciaa   
“Portanto, tratem ________   de ___________ às minhas ______. Que ninguém  ______ no  
   roer         siegur           umas    esmutsoc            mcheman                   pcadoes                     
_______ de _______ aqueles _____  _________! Não se _________ praticando os __________  

Reflexão: Você foi criado para glorificar a Deus, e isso acontece quando você obedece a Deus e 
faz à vontade Dele. Neste tipo de relacionamento (O FICAR) não há crescimento, há somente a 
busca pela satisfação do desejo da carne, e quem vive pela carne terá não faz a vontade de Deus, 
e é isso que você quer? Obedecer a Deus sempre é o melhor caminho. 

 



  hríorives                        trresa               ptiraacr             Shoner        Dues              
__________ que o povo dessas _________ costuma ________. Eu sou o ________, o ______ de  
  vcoês 
______. Levítico 18: ___ (Viva) 
Pense Nisso!!! O que o mundo faz é totalmente contrário ao que Deus quer de você. 
E por que você quer tanto fazer o que as pessoas do mundo fazem? Uma vez que 
você sabe que isso não te levará a nada e ainda pior, desagrada a Deus. O que os 
adolescentes que vivem para o mundo fazem pode parecer legal e descolado na 
hora, mas as consequências vêm e elas não são legais ou descoladas, muito pelo 
contrário, elas acabam em choro e tristeza. Deus é quem deve ocupar o 1º lugar do 
seu coração, mantenha seu compromisso com Cristo, Ele nunca vai te decepcionar  
DECIDINDO: Você se sentiu confrontado pelo versículo de hoje? Faça decisões 
que realmente mostre seu arrependimento (  ) Decido que por mais que as pessoa 
zombem de mim na escola, vou escolher agradar a Deus e não ao mundo 
COMPARTILHANDO:  Ore falando sobre suas decisões. Se você tem agido 
errado confesse a Ele. Deus gosta de ouvir a sua voz e da sinceridade do seu 
coração. Firme seu compromisso de adolescente cristão, vivendo de forma que 
agrade a Deus e não sendo igual ao mundo. 
 

Quarta-feira: Ficar – Consequências Emocionais 
 

 
 

 
ENTENDENDO: Neste versículo fala que você não deve prejudicar seu irmão. Isto 
significa que você não pode ser o motivo do sofrimento do seu próximo. Relacionado 
com tema da semana, como você pode ser “aproveitar” do seu irmão? _________ 
___________________________________________________________. 
Quando você tem um relacionamento sem compromisso está se aproveitando da 
pessoa. O que Senhor faz com quem prejudica e se aproveita do seu próximo? __ 
______________________. E quem assegura isto? _____________________ 
MEMORIZANDO:A meditação só é completa com a 
memorização, não pule este passo, decore agora. 
TIRANDO A LIÇÃO: Ontem você aprendeu que o “ficar” é 
um relacionamento sem compromisso.  “Ficar” é brincar de 
estar “amando”, algo passageiro. Quando as pessoas entram no 
jogo do “ficar”, elas manipulam o outro, atraem fisicamente e emocionalmente. É 
uma brincadeira perigosa, os sentimentos são preciosidades, ninguém gosta ou 
deixa de gostar de brincadeira, sempre alguém sai ferido de uma relação fingida.  
• Leia os versículos, relacione as colunas e veja algumas lições que você deve  
aprender com a Bíblia sobre como controlar suas emoções. 
 

“Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor 
castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos” 1 Ts 4:6 



1) Jr 17:9 (  ) Tudo que faço, faço como para o Senhor, por isso não vou magoar meu próximo 

2) Ef 5:15 (  ) Meu coração é enganoso, eu penso que sei o que estou fazendo, mas estou 
enganado 

3) Cl 3:23 (  ) Devo guardar meu coração, não deixar ninguém magoá-lo  

4) I Jo 4:19 (  ) Onde eu coloco meu coração, ali está o meu tesouro 

5) Pv 4:23 (  ) Não vou ficar com ninguém para suprir minha carência, por que Cristo me amou 
primeiro 

6) Mt 6.21 (  ) Sou insensato quando sigo o modelo do mundo, e fico quanto estou com vontade 

Para aprender mais preencha a cruzada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pense Nisso: A maioria das pessoas procura “ficar” com alguém para não se sentir 
só, mas quando acaba a sensação de prazer a solidão multiplica. Mas agora você 
pode estar pensando: “eu não me envolvo emocionalmente”. Você pode até estar 
falando a verdade, porém está fazendo pior, está iludindo alguém, e isto é egoísmo, 
porque você está levando o seu próximo a ter um sentimento que você não 
corresponde. Como cooperador do Reino de Deus, você deve amar seu irmão e não 
enganá-lo e também você deve guardar seu coração, ser forte e corajoso para 
vencer a tentação do “ficar”. Você não precisa iludir e nem ser iludido, você não 
precisa ferir o seu coração. Leia agora 1 Ts 4:3-9, este é o contexto do versículo-
chave de hoje, qual é a alerta que este versículo traz? _____________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 



DECIDINDO: Seu coração é um bem precioso, não vai deixar os outros machuca-
lo, decida guardar o seu coração e não deixar ninguém machucá-lo, como também 
você não magoará ninguém (    ) Eu Decido. 
COMPARTILHANDO: Senhor, meu coração é teu, vou protegê-lo. Também 
não quero mais prejudicar e me aproveitar do meu irmão, por isso vou fugir da 
tentação de ficar. 
 

Quinta-feira: Ficar – Consequências Espirituais 

 
 

ENTENDENDO: Você já sabe que o “ficar” é focado exclusivamente no prazer sem 
responsabilidade. “Ficar” é pecado, e como todo pecado traz suas consequências. 
Ligue os pontos corretamente: 

                                                        ▪ Beijar alguém quando você tiver vontade. 

  Agrada a Deus      ▪ ▪ Obedecer a Deus, esperando o tempo certo para 
começar a namorar. 

 ▪ Dizer “não” quando alguém quer “ficar” com você. 
Desagrada a Deus   ▪ ▪ Não ter domínio próprio sobre as suas vontades. 

 ▪ Não ceder à pressão de “amigos” que incentivam você 
a “ficar” com alguém. 

Quando você “fica” você está rejeitando os ensinamentos de Deus e pecando 
contra Ele, trazendo consequências graves para você mesmo. 
MEMORIZANDO: Decore o versículo de hoje neste momento, pois ele te livrará 
na hora da tentação. Só passe para a outra etapa depois de decorar. (  ) Decorei. 
TIRANDO A LIÇÃO: Como vimos acima, “ficar” é pecado e traz consequências, e 
consequências sérias. Hoje você vai aprender sobre as consequências espirituais.  
• Leia 1 Coríntios 6:12-13; 18-20, depois responda o que se pede no quadro: 

Tudo você pode fazer, mas você deve fazer? (  ) Sim (  ) Não. 
O seu corpo é para quem? __________________.  
Do que você deve fugir? ___________________________________.  
O seu corpo é santuário/templo de quem? _________________________________. 
Com o que você deve glorificar a Deus? ___________________________________. 

Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, 
mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. 1 Ts 4:8 

Para Refletir: Quando você “fica” você peca contra o seu corpo, que é templo do Espírito 
Santo, logo você peca contra o Espírito Santo e contra o próprio Deus. Ao pecar você prejudica 
o seu relacionamento com o Senhor e abre brechas para o Diabo agir em sua vida. Veja algumas 
consequências espirituais de “ficar”:  
1) Incentiva as paixões da carne – Você troca atos íntimos com outra pessoa, o que só deve 
acontecer dentro do casamento (leia 2 Tm 2:22; 1 Co 7:9);  
2) Incentiva a infidelidade e mentira – Você não se compromete, e mente ou omite dos seus 
pais e líderes, pois você sabe que é errado (leia Jo 8:44);  
3) Incentiva paixões e hábitos impuros do mundo – O mundo não serve de padrão para você 
(leia Tg 4:4; 1 Jo 2:15). 
 
 



• Com base nos versículos que você leu acima, coloque verdadeiro (V) ou Falso (F), 
para as afirmações falsas, coloque a frase corretamente. 
(   ) Não preciso fugir dos desejos malignos da juventude __________________ 
____________________________________________________________ 
(   ) Quando eu minto que não estou ficando, estou agindo igual o diabo, pois ele é 
o pai da mentira. ________________________________________________ 
(   ) Quando eu faço aquilo que o mundo faz, estou me tornando inimigo de Deus, 
pois a amizade com mundo, é inimizade com Deus. ________________________ 
(   ) Mesmo que você ame o mundo, o amor do Pai permanece em você ___________ 
____________________________________________________________ 
Pense Nisso!!  “Ficar” é uma estratégia do Diabo para facilitar o pecado, ele se 
aproveita da sua carência e do seu impulso sexual, fazendo você achar que “ficar” 
suprirá as suas necessidades. Mas o amor e a paz de Deus são poderosos para 
guardar seus sentimentos e vontades (leia Fl 4:7; Is 26:3). Você é filho (a) de 
Deus, não se deixe levar pelas suas emoções, e assim quebrar o seu relacionamento 
com o Pai. Nenhum prazer se compara à paz e ao amor do Senhor. Tudo o que o 
Diabo quer é enganar você com prazeres passageiros, mas o Senhor quer que você 
viva todas as promessas e recompensas eternas, você só precisa obedecer.  
• Leia os versículos e relacione as colunas 

Ec 3:1-5 (   ) Devo me afastar de toda forma de mal, inclusive de “ficar”. 
Rm 12:1-2 (   ) Chegará o momento certo para namorar, pois há tempo para tudo. 

1 Jo 2:15-17 (   ) 
Não preciso me preocupar com essas questões do coração agora, pois é o 
Senhor que garante o meu futuro e mostrará alguém especial no momento 
certo para mim. 

1 Ts 5:22 (   ) A cobiça do mundo é passageira e não provém do Pai. 

Sl 16:5-6 (   ) Quando não vivo no padrão deste mundo, experimento a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus. 

DECIDINDO: (  ) Decido escrever uma oração a Deus, me comprometendo a não 
“ficar” com ninguém e somente namorar no tempo certo. No final assinarei e guardarei 
para não me esquecer desse compromisso com Deus. (  ) Contarei esta decisão a alguém 
mais espiritual do que eu para me cobrar. Nome: ______________. 
COMPARTILHANDO:  Agora converse com Deus, conte a Ele as suas decisões 
e se comprometa a ser fiel a Ele e a não ceder as suas vontades.  
 

Sexta-Feira: Consequências Físicas 
 
 
 

ENTENDENDO: Segundo o versículo de hoje:  A quem pertence o seu corpo: (  ) 
A mim mesmo (  ) Aos meus pais (  ) A Deus. Seu corpo pertence a Deus, e quem 
diz isso é ele próprio. Além disso, Ele fala como você deve usar o seu corpo: para 
glorifica-lo. Procure no dicionário e marque as alternativas corretas: O que é 

“Porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, usem todas as partes 
do seu corpo para render glória a Deus, porque o corpo Lhe pertence” 1 Co 6.20 

  

 



glorificar? ( ) Prestar homenagem a alguém. (  ) Humilhar e menosprezar alguém. (   
) Glorifico a Deus quando faço o que quero. (  ) Deus é glorificado em minha vida só 
quando eu vou para a igreja (  ) Minha vida glorifica a Deus quando não satisfaço 
os desejos da minha carne, mesmo que ninguém esteja olhando. 
Todas as partes do seu corpo devem glorificar a Deus, desde seus pés até o seu 
cabelo! Não há como separar apenas uma parte do seu corpo para oferecer como 
oferta ao Senhor; cada um de seus membros pertence a Ele!  Agora deixe o 
versículo mais pessoal: “Porque Deus me comprou _______________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
MEMORIZANDO: Divida o versículo em 5 partes, escreva cada parte no seu 
caderno, depois recorte e embaralhe e coloque na ordem correta. Faça isso até 
decorar ( ) Memorizei 
TIRANDO A LIÇÃO: Você viu ao longo desta semana qual a visão de Deus sobre 
“ficar” e duas consequências dessa atitude. Hoje você verá mais uma: A 
consequência física. Você acha que um comportamento sem compromisso não traria 
consequências para o seu corpo? Enganou-se! O corpo sofre com tudo o que 
fazemos (Pv 5:11-12).   

Pare e Reflita!!! Quando você “fica” com alguém, 
tem muito mais chances de contrair uma doença, 
afinal existem muitos microrganismos que 
moram na boca das pessoas, e muitos deles 
causam doenças.  Se a pessoa estiver com 
pequenas feridas na boca e você também, poderá 
contrair essas doenças, e algumas delas não têm 
cura e acompanharão você para o resto da vida. 
E aí você vai querer arriscar?  

Para aprender mais, preencha o quadro abaixo de acordo com o que se pede:  
Referência Consequências Lição 
 Pv 5:8-11 - perdas financeiras 

- doenças 
Obedecer a Deus e não ficar perto de 
pessoas imorais 

Sl.32:3-5   
Sl. 38:4-8, 18   
Rm.6:19-21   

DECIDINDO: Decido que: (  ) não vou para festas mundanas que me convidarem, 
lugares que sou tentado a ficar.  (  ) Vou manter puro todo o meu corpo. 
COMPARTILHANDO: Agora ore e coloque as suas decisões diante do Senhor! 
Peça ajuda, clame! Se for preciso ligue para seu líder e peça ajuda! Ore e 
compartilhe com alguém esta oração! Mantenha-se fiel, decida ser puro custe o 
que custar. 

Vejam as doenças que você pode 
adquirir quando fica com alguém: 
• Doença do Beijo; 
• Herpes labial; 
• Candidíase (sapinho); 
• Cárie; 
• Gengivite; 
• Sífilis  
• AIDS (HIV) 


