
 
 

 
 
 

 
Segunda-feira: Perigos da Pornografia  

 
 

          
ENTENDENDO: O que você entende por “Imoralidade Sexual” _____________________________ 
_____________________________. Pesquise o significado de: ‘Impureza” __________________ 
______________ e “Libertinagem” ________________________________________________  
Neste versículo Paulo mostra algumas práticas cometidas pelas pessoas que ainda são dominadas pelos 
seus desejos carnais, ou seja não tem Cristo como guia. 
MEMORIZANDO: Nossa melhor arma contra tentação é a palavra, vamos lá não deixe de decorar o 
versículo de hoje. 
TIRANDO A LIÇÃO: Essa semana você vai meditar sobre um tema muito polêmico e perigoso, a 
pornografia, você sabe o que essa palavra significa? Pornografia são publicações de caráter imoral, 
relacionadas ao sexo, como filmes, fotos, pinturas, gestos, linguagens, com intenção de despertar 
pensamentos e desejos sexuais. Quem assiste ou faz a pornografia está praticando as obras da carne 
e praticando o pecado, em Gl 5:21 a palavra do Senhor é bem clara quando diz que quem faz essas 
coisas não herdara o reino do céu. O uso da pornografia causa sério dano espiritual, tornar-se um 
obstáculo para quem busca uma relação com Deus, pois ele abomina o pecado (1Jo 3.8), o Senhor deseja 
é que você tenha uma vida santa diante Dele (1 Ts. 4:3). A Pornografia além de te afastar de Deus 
também age no cérebro como uma droga, vicia, pode também afetar o desenvolvimento normal do 
cérebro, compromete sua compreensão da realidade e, assim, sua saúde mental e física, seu bem-estar 
e busca da felicidade, como mostrou uma recente pesquisa realizada por psicólogos. Os perigos de ver 
pornografia são reais. É algo prejudicial e destrutivo no espiritual e no físico. Aprendendo mais: Leia 
os versículos e relacione as colunas: 

1. Cl.3.5                (    ) Como forasteiro (visitante) na terra devo me afastar dos desejos malignos da 
carne Devo fugir da imoralidade sexual 

2. Ap.21.8             (    ) Não devo satisfazer os desejos da carne. 
3. 1Co 6.18           (    ) Os que praticam a imoralidade sexual estão destinados ao lago de fogo 
4. Rm 13.13          (    ) Devo fazer morrer minha natureza humana 
5. Gl 5:16-17      (    ) Devo fugir da Imoralidade Sexual 
6. 1 Pe 2:11       (    ) Devo me comportar com decência 

DECIDINDO: Adolescente se você ama a Deus fuja da pornografia, e tome essas decisões que iram 
lhe ajudar: Decido (    ) Não vou usar a internet quando estiver sozinho. (   ) Vou falar com meu líder 
ou alguém mais espiritual se estiver enfrentando problemas com a pornografia. 
COMPARTILHANDO: Ore a Deus pedindo forças para fugir das coisas que desagradam e lhe 
afastam dele. 

 

Terça-feira: Pornografia: O que estou vendo? 
 
 
 
 

ENTENDENDO: Vamos lá, o que quer dizer candeia? ____________________________________. 
Complete: A luz ilumina qualquer lugar, portanto se o seu olho for puro, seu corpo estará cheio de 
_______, porém se você tem um olhar maldoso, então seu corpo estará cheio de ________________.  

VENCENDO A 
PORNOGRAFIA 

                                  
                     
                  
                       
 

"Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu 
corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de 

trevas” Lc 11:34 

” Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem”. Gl 
5:19 

 
  
  

http://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/5/21


MEMORIZANDO: A Palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e clareia o nosso caminho 
(Sl 119:105), então se encha da Palavra memorizando este versículo.  
TIRANDO A LIÇÃO: O que seus olhos andam vendo? Estão cheios de luz ou trevas? Somos 

influenciados grandemente por aquilo que nossos olhos veem. A pornografia 
está se alastrando por todos os meios de comunicação. Muitos estudos 
mostram que crianças expostas à pornografia iniciam a atividade sexual 
muito precocemente. A pornografia distorce a visão do sexo, fazendo 
acreditar que o sexo é apenas prazer, além de que quem vê pornografia 

tornar-se viciado, como uma droga, pois cada vez quer ver mais e mais. Você se torna escravo dela e ela 
controlará seus pensamentos, o estimulará para a prática da masturbação e todo tipo de perversidade 
sexual. Os OLHOS SAUDÁVEIS veem apenas uma imagem e não duas como acontecem com certas 
doenças. Os olhos ESPIRITUAIS de uma pessoa SÃO bons 
quando estes se entregam a vontade de Deus e não às 
vontades da carne. A única luz que você deve enxergar é 
JESUS e se você estiver vendo outra coisa que não seja 
essa LUZ, então não SOMENTE os seus olhos, mas todo o 
seu corpo estará doente. O uso da pornografia causa sério 
dano espiritual. Pode tornar-se um obstáculo real para quem 
busca uma relação com Deus. Agora encontre as palavras 
sublinhadas no quadro ao lado: ALERTA: Se você participa 
de grupos no WhatsApp onde seus amigos postam Pornografia, esse grupo não é para você, e Deus não 
está se agradando de você permanecer nele. Aprendendo mais: Leia os versículo Jó 31:1; 1 Jo 2:16-
17; Sl 119:37; 2 Pe 2:14 (NTLH), Ef 5:5 (   ) Li todos. Agora leia 2 Samuel 11 e responda: A partir 
de qual momento iniciou o pecado de Davi? (Mostre a resposta para seu líder para verificar se você 
respondeu corretamente): _______________________________________________________  
Auto Avaliação: Dê uma nota de 0 a 10 para a qualidade daquilo que seus olhos vêem: (  ) nas novelas; 
(   ) nos filmes; (   ) nas revistas; (   ) na Internet; (   ) nas pessoas do sexo oposto.  
DECIDINDO: Neste momento pense na fraqueza dos seus olhos, imagine nas consequências que a 
pornografia podem te causar. (  ) Decido que se já faço uso da pornografia, irei conversar com meu 
líder sobre isso. (  ) Decido sair dos grupos do WhatsApp onde postam pornografia. 
COMPARTILHANDO:  Compartilhe com Deus suas decisões, peça que Ele feche seus olhos para o 
mal e que você realmente se esforce para cumprir suas decisões. 
 

Quarta-feira: Pornografia: O que eu estou falando? 
 
 
 

 
ENTENDENDO: Há certas conversas que não devem fazer parte da vida do filho(a) de Deus. 
Responda: o que não deve ser nem sequer mencionado (falado)? ___________________________ 
______________________________. Deus é Onipresente (está em todo lugar), Onisciente (sabe 
tudo) e Onipotente (tudo pode), assim o Senhor sabe tudo o que você faz, inclusive o que você fala.  
Marque um X nas opções que não devem ser faladas por você, filho(a) de Deus: ( ) cantar músicas 
imorais ( ) conversas sobre sexo ( ) piadas imorais ( ) contar histórias ou experiências indecentes ( ) 
palavrões ( ) falar sobre a intimidade do seu corpo para os outros ( ) contar bênçãos recebidas. Se 
você marcou todas as opções, exceto a última, acertou! Suas conversas devem agradar a Deus, não 
deixe a imoralidade fazer parte do que você fala. 
MEMORIZANDO: Troque as conversas inúteis e indecentes pela Palavra de Deus. Decore, escrevendo 
5x no caderno. (  ) Decorei e escrevi. 

“Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também de 
nenhuma espécie de impureza e de cobiça; pois essas coisas não são próprias para os 

santos” Ef 5:3 



TIRANDO A LIÇÃO: A pornografia se apresenta de várias formas, 
inclusive nas suas conversas. Na prática, ela aparece em conversas e piadas 
imorais, comentários indecentes, músicas sensuais, conversas sobre sexo 
(rodinhas de “amigos”). Até os palavrões são tipos de imoralidade. Já 
percebeu que todo palavrão tem um sentido imoral e sexual? Hoje você 
está aprendendo que essas coisas não devem nem ser assunto de 
conversas, não devem ser faladas, nem mencionadas. Elas não condizem, 
não combinam com quem é filho(a) de Deus (leia Tg 3:10-12). A intenção 
do diabo é que você ache normal ter essas conversas. Mas basta só uma pequena brecha pra o diabo 
entrar na sua vida. Você conhece a história do prego do diabo? Um homem possuía uma mansão 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 deu um banquete e convidou toda a cidade. Tudo ia bem, a festa era um luxo, até que alguém 
entrou e colocou um pedaço de carniça fedorenta no prego na parede. O dono da mansão mandou 
chamar os seguranças pra expulsar o intruso, mas então o diabo apareceu e disse: Um momento, o 
prego é meu e tenho o direito de usá-lo como eu quiser.” Se você deixar Satanás dominar uma área de 
sua vida, por menor que pareça, é o suficiente pra ele dominar você por completo (leia Mt 6:24a; 1 
Pe 1:14-16; 1 Pe 5:8). Aprendendo mais: Leia os seguintes versículos: Is 6:5; Sl 1; Ef 4:29; 
5:3-7; Cl 3:8; Pv 15:2; 1 Co 15:33; 2 Co 7:1; Tg 3:2-6. ( ) Li todos. Agora tire uma lição prática:  
__________________________________________________________________________ 
DECIDINDO: Como está seu testemunho nas conversas? Decida: ( ) Vou sair e fugir das “rodinhas” 
toda vez que o assunto for imoral e indecente. ( ) Não vou mais falar piadas imorais e palavrões. 
COMPARTILHANDO:  Esse problema atinge a todos. Converse com o Senhor sinceramente, 
peça perdão por toda imoralidade que você já falou e peça ajuda para cumprir suas decisões. =D 
 

Quinta-feira: Pornografia: O que estou clicando?  
 
 

 

ENTENDENDO: O versículo de hoje é um conselho de Pai para filho. Agora, para entender melhor, 
responda as perguntas a seguir: 
1. Se Deus nos chama de filhos, como deve ser a nossa relação com Ele diante de um conselho? _____ 
___________________________________________________________________________ 
2. Quem pode ser “os maus” nos dias atuais e na sua vida? ________________________________ 
3. Que tipo de coisas pode seduzir você? ____________________________________________ 
4. Como você poderia não ceder à sedução? ___________________________________________  
MEMORIZANDO: Aproveite esse momento para refletir no versículo e perceber a sua importância e 
riqueza para seu relacionamento com Deus. Siga adiante após ter memorizado. (  ) Memorizei! 
TIRANDO A LIÇÃO: Como meditamos na semana passada, nos dias atuais, a internet pode 
proporcionar conhecimento e informação, como também pode oferecer a tentação de pecar contra sua 
pureza. E Deus mostra claramente em sua Palavra a consequência de viver de acordo com a carne ou 
com o Espírito (Rm 8.6). A partir do momento em que você navega na web e que você se depara com 
anúncios, sites, propagandas ou demais tipos de ofertas que demonstrem sensualidade, você está diante 
de uma escolha: clicar ou não clicar, pecar ou não pecar. E não pense que o pecado vai esperar você 
procurá-lo, muitas vezes ele vai até você, pois o Diabo veio para roubar, matar e destruir (Jo 10.10).  
Então não arrisque, não ceda à tentação, lembre-se que Deus não permite uma tentação além do que 
você possa suportar (1 Co 10:13) Você pode vencer a tentação de Clicar nestes sites pornográficos, 
não seja fraco, não deixe o Diabo te destruir, em Cristo você é mais que vencedor (Rm 8:37). 
Aprendendo Mais: Leia os versículos e escreva uma lição do que aprendeu e uma relação com o tema 
de hoje: Tg 1.12:_____________________________________________________________ 
Lc 22.44:___________________________________________________________________ 
Mc 14.38___________________________________________________________________ 

“Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda!” Pv 1:10 



1 Co 10.13:__________________________________________________________________ 
Tg 1.14_____________________________________________________________________ 
Hb 2.18____________________________________________________________________ 
DECIDINDO: Se Deus mostrou a você que é preciso mudar de atitude, vamos lá! Não tenha vergonha!  
(  ) Decido não clicar em nenhum site pornográfico.  
COMPARTILHANDO: Esse é o momento de buscar a Deus e reconhecer que sua dependência vem 
Dele. Não pense que nunca vai conseguir, pois Deus é quem capacita. Ore e entregue a Ele as suas 
decisões, lance sobre Ele suas ansiedades, pois Ele está cuidando de você. (1 Pe 5.7) 
 

Sexta-feira: Sexting  
 
 
 

 

ENTENDENDO: Considerando tudo que você meditou essa semana, o que podemos considerar como 
“coisa má” ____________________________. Marque o significado de “aborreço” (  ) Algo 
agradável, que traz alegria (   ) Algo desagradável, que irrita.  Como são as ações daqueles que se 
desviam dos caminhos do Senhor? _________________________________________________ 
Esse versículo ensina que você deve desviar o olhar de tudo aquilo que desagrada a Deus, não praticar 
as ações daqueles que não temem ao Senhor, e a finaliza com um conselho que você não pode ignorar, 
não ande com as pessoas que praticam essas ações. 
MEMORIZANDO: Que você coloque sempre a Palavra de Deus diante dos seus olhos. Decore o versículo 
TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu esse termo “sexting”? Não?!!! Mas será que já praticou? Essa 
prática tem crescido em todo mundo, inclusive no Brasil e consiste no envio por celular de fotos onde 
as pessoas estão nus ou seminus. Infelizmente essa “moda” está chegando em nosso meio e pode ter 
certeza que o Senhor não se agrada deste comportamento. O seu corpo não é para ser exposto para 
ninguém, você deve guardá-lo para seu marido ou esposa. Você pode achar que é dono do seu corpo, mas 
você não é, a partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, seu corpo é morada do Espírito (1 
Co 6:19). Sexting não é um flerte, não é inofensivo, ele promove a pornografia. Quando você envia uma 
foto sua nu ou seminu, você não tem mais o controle de onde ela vai parar. Infelizmente existem muitos 
casos de suicídios, de pessoas que praticaram o sexting, tiveram suas vidas expostas, e não suportaram 
o peso da vergonha da exposição. No versículo hoje mostra que esse tipo de “moda” são atitudes 
daqueles que se desviam do Senhor, e você não pode andar na companhia destas pessoas. Não destrua 
sua vida, o diabo através da pornografia quer te escravizar, mas Jesus quer te libertar da escravidão 
do pecado (Jo 8:36). DICA: Se você quer se livrar da pornografia, ocupe sua menta com a Palavra de 
Deus (Sl 119:11), medite, decore os versículos, use a internet para procurar curiosidades bíblicas, 
conhecer como era geografia e costumes daquela época. Aprendendo Mais: Leia os versículos abaixo e 
tire pelo menos um princípio, se você encontrar mais de um, pode colocar. 

Versículos Princípios 
Rm 6:11-14  
Rm 12:1  
1 Co 6:12-13  
Ecle 12.14  

DECIDINDO: Cumpra as suas decisões, elas te ajudarão a seguir o caminho que agrada a 
Deus. (  ) Decido NUNCA praticar o sexting (   ) Decido me afastar dos meus amigos que 
praticam o sexting e ficam me incentivando a praticar também.  
COMPARTILHANDO: Senhor, essa semana percebi as diversas armadilhas do Diabo 
para que eu fique escravo da pornografia. Mas eu sou seu filho e sou livre, quero ter uma 
vida pura, que agrada o seus coração. Não vou e influenciar pelo modismo, mas vou seguir 
os seus princípios.  
 

“Não porei coisa má diante dos meus olhos; aborreço as ações daqueles que se desviam; ” Sl 101:3 


