
 
 

Nesta semana estaremos meditando e aprendendo mais sobre o pecado da Imoralidade. Nosso 
corpo é o templo do Espírito Santo e Deus nos criou para viver em Santidade. Descubra que 
isso é possível e a Palavra de Deus nos dá força e graça para todas as situações! 
 

Segunda-feira – Imoralidade 
“Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo 
os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.” 1ª Coríntios 6:18  
1)Entendendo: O que é imoralidade em sua opinião? 
...............................................................Quem comete imoralidade peca contra o próprio 
corpo?..............Você está tendo ou já teve nos últimos dois anos problemas com isso?...............  
2) Memorizando: decore o verso de hoje. Lembre-se que é a palavra de Deus quem nos 
protege. 3) Tirando a lição: 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, 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! Enquanto estivermos em nossos corpos mortais, mesmo 
salvos, estamos sujeitos a satisfazer os desejos da natureza humana. Por isso, devemos usar 
todas as armas 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. A imoralidade tem sido a causa de muitas quedas, separações, contendas e outros 
desvios. Devemos estar preparados para vencer e a bíblia nos ensina com muitas passagens a 
esse respeito. Será que você está agradando a Deus com o seu corpo?  
Leia os textos: Mateus 15:19; Gálatas 5:19; Colossenses 3:5-6 
Responda com muita sinceridade, em pensamento: Você tem fugido da imoralidade? Em uma 
escala de 0 a 10, qual a nota para o seu “fugir da imoralidade”? Nota: (     ).  Deus ama os seus 
filhos e quer que eles fujam da imoralidade e não que a experimentem. Pense nisto! Não 
somente nesta época, mas sempre, proteja seus olhos, ouvidos e boca da imoralidade sexual. 
Cuidado com o seu celular e redes sociais. Satanás só quer uma brecha para nos afundar neste 
pecado. Proteja sua mente com a Palavra de Deus. 4) Decidindo: (  ) 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. Peça ajuda dEle para vencer! 
 

Terça-feira – Imoralidade X Santificação 

“Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.” 1ª Tessalonicenses 
4:7  
1) Entendendo: 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. 
Quando nos decidimos em seguir a Cristo, trazemos na bagagem nossos maus hábitos, pecados 
escondidos e quase sempre uma vida em imoralidade, uma vez que, desde crianças convivemos 
com isso, pois o mundo está contaminado. Mas, começamos uma viagem rumo ao Senhor. A 
cada dia o conhecemos melhor e naturalmente, começamos a sentir nojo e/ou aversão aos atos 
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pecaminosos, pois agora o Espírito habita em nós. E começamos a separar nossas vidas para 
Ele. Isto é Santificação. Inclusive a palavra “santo” significa “separado”. 2) Memorizando: 
Decore o verso de hoje. Não siga sem decorar! 3) Tirando a lição: 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. 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 retardadas espirituais, 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. Podem até ser 
convencidos de que Jesus é o Senhor, mas não são convertidos a Ele.  Leia as referências a 
seguir e escreva lições para elas: Mateus 23:27-28; Romanos 6:6,19  
Escreva a maior lição para a sua própria vida: ........................................................................... 
Você tem conseguido vitória na área da santificação? ...... Quais são as áreas em que você ainda 
tem problemas? ...................................................... Reflita: Vários anos atrás, Burt Hunter, 
um repórter do jornal LBP 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 serpente mais nova e 
muito venenosa, ainda não está bem acostumada comigo. Enquanto Burt observava, a moça 
ergueu a cobra. 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 vida se foi. Todos que brincam com a mortífera serpente da imoralidade, 
esquecem que mais dia menos dia serão devorados por ela. 4) Decidindo: (  ) Eu decido não 
assistir ............................... (série, programa de tv, filme) pois não está ajudando no meu 
processo de santificação. (não seja tolo de pensar: ah, é só uma insinuação ou uma ceninha de 
sexo,  é assim que o pecado domina,  entra de gota em gota.). (  ) Outra decisão: 
...........................................5) Compartilhando com Deus:  Fale com Deus sobre suas decisões. 

 
Quarta-feira – Quando não podemos agradar a Deus 

“Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.” Romanos 8:8  
1)Entendendo: Explique a expressão “dominado pela carne”: 
..............................................................O que é agradar a Deus: .................................................... 
O verso de hoje é uma afirmação verdadeira. 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 agradam ou não a Deus. Em 
relação à imoralidade, estas decisões são muito importantes, pois afetam diretamente o templo 
do Espírito, que é o nosso corpo. 2) Memorizando: Decore o verso de hoje. Ele é curto, mas 
impactante! 3) Tirando a lição: Olhar ou não olhar aquele site ou filme pornográfico? Transar 
ou não transar? Ficar a sós ou não? Trair ou não? Todos os dias Satanás nos apresenta estas 
opções. Se quisermos agradar a Deus, devemos obedecer ao Espírito e não à carne. Usar o 
nosso corpo para satisfazer os desejos da carne é suicídio espiritual. E se, mesmo convertido, 
você ainda apresentar estes desvios, Deus ou lhe disciplina como um pai, ou o leva logo para o 
céu. Ouça a Sua voz e faça sem medo o que Ele pedir. Agrade a Deus! Leia mais: Tito 2:11-
12; Tiago 1:14-15. Qual verso lhe chamou mais atenção? Por que? (Responda mentalmente)  



 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? 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 coisas 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.  Reflita: Minha 
avó tinha em seu pequeno quintal duas plantas, uma ao lado da outra. Um mamoeiro e uma 
goiabeira. O mamoeiro crescia depressa. A goiabeira, 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. 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.  Devemos alimentar o Espírito e 
não a carne.  4) Decidindo: Pare algum tempo para decidir mudar o que o Espírito Santo está 
mandando. (pausa) 5) Compartilhando com Deus: Ore por suas decisões e peça forças para 
fugir da imoralidade. 
 

Quinta-feira – Imoralidade nem mesmo em nosso falar 
“Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual nem de qualquer 
espécie de impureza nem de cobiça; pois estas coisas não são próprias para os santos.” 
Efésios 5:3 
1)Entendendo: “Deus é Onipresente, Onipotente e Onisciente. 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, 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 (nas rodinhas de amigos) e palavrões de toda espécie. 
Quanto aos palavrões, já observou que a maioria tem uma conotação sexual e imoral? Isto se dá 
por causa da corrupção da natureza humana. Como o verso de hoje nos ensina, estas coisas não 
devem nem mesmo ser assunto de conversas. 2) Memorizando: Decore o verso de hoje. 3) 
Tirando a lição: Devemos ser muito cautelosos, com o que falamos e ouvimos. No meu 
primeiro acampamento cristão 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, 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. No trabalho e 
na escola é muito difícil 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: Efésios 4:29; 1ª Timótio 4:12; 1ª João 2:16-17.  Reflita: Você 
conhece a história do prego do diabo? A história conta que um homem possuía uma mansão 
maravilhosa que havia comprado do diabo. 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 superava as 
expectativas, quando alguém entrou e colocou um pedaço de carniça no prego da parede. O 
dono da mansão mandou chamar os seguranças e expulsou o 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 será o suficiente para 
que ele transtorne toda a nossa vida. Por que você, como filho de Deus, ainda está usando algo 
que pertence ao diabo? Arranque este prego da sua vida, 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? 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, escreva três coisas que você pode fazer para 
colocar em prática: .........................................................................................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. 
 

Sexta-feira – O castigo da imoralidade 
“Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a 
autoridade dele.” 2ª Pedro 2:10a 
1)Entendendo: Estas palavras do Apóstolo Pedro, são realmente muito profundas. No 
contexto, ele fala abertamente sobre a imoralidade dentro da igreja, principalmente de alguns 
líderes. 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. 2) Memorizando: Decore o verso de 
hoje e revise os da semana. 3) Tirando a lição: Leia com atenção: Romanos 1:18-32 – sublinhe 
os textos que falam abertamente sobre imoralidade. (  ) Fiz. Deus quer tanto sua igreja pura que 
ordena que nos mantenhamos longe das pessoas que se dizem cristãos e vivem no pecado, ou 
seja, dos hipócritas.  Responda : 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. Converse com alguém mais 
espiritual, afaste-se do pecado e aproxime-se de Deus. 4) Decidindo: Neste momento, desafio a 
você a fazer decisões práticas de mudança. Confie em Deus e faça estas decisões pela fé. 
Exemplos: não vou mais assistir filmes pornográficos,  vou terminar meu namoro imoral, vou 
me manter puro(a) até meu casamento.5) Compartilhando com Deus: Encerre fazendo uma 
oração suplicando a Deus para que você seja uma pessoa limpa a Seus olhos. Imoralidade 
nunca mais!  
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