
 

“FICAR”, Certo ou Errado??? 

 
Se existe um assunto que rola no meio da 
galera é sobre o “ficar”. Qual jovem que 
nunca ouviu que alguém da escola “ficou” 
ou tem alguém a fim de “ficar”, e até mesmo 
que um dia  já “ficou”. Este assunto é mais 
comum do que se pode imaginar. E por isso 
mesmo acaba rolando certa pressão para 
aquele que nunca “ficou”. 
  
O que é ficar? O site Wikipédia.org traz 
uma boa definição. O ficar  pode resumir-se 
a um encontro de apenas um dia ou uma 
noite. Este pode implicar somente numa 
troca de beijos e carícias ou resultar 
também num envolvimento mais íntimo de 
caráter sexual, mas que não se prolongará 
por muito tempo. A par do que foi dito, o 
ficar diferencia-se do namoro também pela 
falta de expectativa que existe em torno da 
relação e da pessoa com que se está a curtir. 
 

Mas então, ficar é certo ou é errado? 
 
Para muitos ficar nada mais é que conhecer 
alguém que um dia pode ser um namorado. 
Para outros, ficar é uma simples curtição, 
um momento de estar com alguém sem 
compromisso sério. Muitos dizem: “Eu fico 
porque acho isso normal, e se eu não ficar 
como vou saber se a pessoa é o que quero 
para namorar”.  
 
Muitos médicos e psicólogos apoiam que os 
jovens devem ter esse tipo de experiência, 
porque isso faz parte do descobrimento da 
sexualidade.  
  
Existem também aqueles que acham que 
ficar é errado, pois veem esse 
relacionamento como uma relação sem 
compromisso com ninguém, onde cada um 
busca seus próprios interesses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existem muitos jovens que pensam que 
ficar não é o melhor caminho para um 
relacionamento ou curtição. Muitos deles 
dizem: “Acho paia usar o outro para 
satisfazer um prazer pessoal, isso é 
egoísmo”.  
 

Quero destacar algumas coisas 
importantes sobre o “ficar”. 

 
Primeiro, ficar é uma relação que tem 

basicamente um objetivo: a satisfação do 
prazer. 

 
Segundo, não há nenhum tipo de 

compromisso sério entre os “ficantes”.  
 

Terceira coisa que me preocupa muito neste 
tipo de relacionamento: o egoísmo e 

individualismo. 
 

Quarto, o ficar gera a defraudação, que é 
levar o outro a ter um sentimento que não 

pode ser suprido. A defraudação acaba 
gerando interesses mais íntimos na relação 

de pessoas que mal se conhecem.  
 

Quinta observação importante, o ficar 
estimula a traição, a impaciência e, 

principalmente, a falta de compromisso em 
futuros relacionamentos. Quem nunca 

ouviu a expressão: “Eu não quero nenhum 
tipo de compromisso (namoro, noivado, 

casamento), isso dá muito trabalho, prefiro 
ficar do jeito que eu estou, tendo 

relacionamentos sem compromisso”.  
 

A Bíblia é muito clara ao dizer que 
“ficar” é pecado. 

 
Não existe dúvida a respeito desse assunto. 
Além disso, nela está escrito como Deus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quer que o ser humano se relacione com seu 
 próximo para que ele viva bem.  
 
São diversos os textos bíblicos a respeito do 
“ficar”. Nela não se encontra a expressão 
“ficar”, mas existem vários textos bíblicos 
que fala sobre tudo o que envolve o ‘ficar’. 
Gálatas 5.19 a 21 cita uma lista de obras da 
carne como a impureza, prostituição, 
lascívia que são atitudes de alguém que fica. 
Em Ezequiel 23.3 diz como era a maneira 
que as prostitutas se relacionavam, atitude 
essas que é muito semelhante ao que 
acontece quando alguém fica.  
 
Em 1 Coríntios 6.15 a 19 diz que o nosso 
corpo é templo do Espírito, portanto, como 
morada de Deus, não devemos entregar 
nosso corpo à impureza.  
 
E há outros textos bíblicos como, por 
exemplo, Provérbios 7.10; 7.28; 9.13; 26.20 
 
Ficar é algo errado e que nos afasta de Deus. 
  
Quando ficamos estamos prejudicando 
a nós mesmos e ao próximo. Portanto, 
não ande conforme a mentalidade do 
mundo (Romanos 12.1, 2), mas siga o 
padrão de Deus que é a santidade (I 
Pedro 1.15,16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
No início... 
Faça uma mímica que mostre 
como foi o dia de hoje pra você! 
 
... Suponha que sua casa pegasse 
fogo, e você pudesse salvar 
apenas o que conseguisse 
carregar em uma única vez (isso 
é uma imaginação, portanto, 
vidas humanas não contam 
aqui).  
 
O que salvaria? 
Porque escolheu isto? 
 
Devemos aprender que o valor 
das coisas não está em seu 
preço!!! O mundo estava 
pegando fogo e Jesus ao entrar 
na casa escolheu apenas salvar 
uma coisa você! Ao que você 
tem dado valor em sua vida? 
 

 
 
Prefira músicas conhecidas para 
este momento e se possível 
utilize as que foram usadas no 
ultimo domingo. Se a canção for 
desconhecida, use cópias com a 
letra. 
Músicas do Domingo: Se não for 
pra te Adorar (Fernandinho), 
Vitória no deserto (Aline 
Barros) Deus de toda a criação 
(Apascentar de Nova Iguaçú). 
 

 
Uma Consolidação Eficaz 

Pr. Elieser Bastos 
 
Ensinamos a alguns anos os 
pilares da visão celular, o 
ganhar, consolidar, discipular e 
o enviar.  
 
Gostaria de compartilhar um 
pouco sobre o segundo degrau 
da visão celular:  

 

<<< O CONSOLIDAR >>> 
 

O que você entende por 
consolidação? 

 
A consolidação é o pulmão da 
visão, é aquilo que dá a vida, que 
sustenta todo o corpo. Ela 
consiste no cuidado que temos 
com cada um que chega a 
família de Deus e também 
daqueles que estão afastados. 
 
Esse cuidado é fundamental 
para a fé de um novo convertido, 
pois este ao receber Jesus em seu 
coração, já é uma nova criatura 
em Cristo, porém ainda possui 
muito hábitos do mundo que o 
impede de prosseguir e crescer 
com o Senhor. 
 
No livro de Atos cap. 9: 1-9 (Leia 
o Texto com a Célula), narra a 
conversão de Paulo, este após se 
encontrar com o Senhor esteve 
cego por três dias, e não comeu 
nada.  
 
Imagine como Paulo ficou sem 
saber o que fazer e como agir. 
Então a partir do versículo10 ao 
20 (Ler com a célula At 9:10-20), 
Ananias foi enviado a Saulo, 
orou com Ele e este voltou a ver. 
Além de voltar a ver Saulo ficou 
com os discípulos em Damasco, 
se batizou e já pregava nas 
sinagogas. 
 

Você tem alguém que 
considera como Ananias em 
sua vida? Alguém que tenha 
te ajudado no início de sua 

caminha cristã? 
 
As vezes pensamos que cuidar 
de alguém é fácil, porém cada 
um possui uma personalidade 
diferente, e uma história de 
vida, muitas vezes, oposta as 
nossas. Saulo não se parecia 
com Ananias, nem tinha uma 
vida parecida com a vida de um 
discípulo. Mas Deus capacitou 
Ananias a cuidar de Saulo. 
 

Você se considera alguém 
difícil como Saulo? 

 
Em Atos 9:21 -25 (Ler o texto na 
célula), narra como Saulo 
pregava mais fluente que 
aqueles que consolidaram, a 
ponto de os sacerdotes 
quererem matá-lo. 
 
Já aconteceu de cuidar de 
alguém muito difícil, com 

 dificuldades enormes e que te 
deixava confuso? 
 
Saulo era assim, faminto por 
Deus, porém com um 
temperamento difícil. Mesmo 
assim Deus capacitou a Ananias 
a cuidar d’Ele, e assim Saulo 
tornou-se Paulo, um homem 
que influenciou toda a sua 
geração e nos influencia até 
hoje. 
 
Você pode também cuidar de 
alguém, mesmo que seja 
alguém difícil, Deus fará a 
obra d’Ele através de você. 
Deixe Deus usar a sua vida ao 
cuidado com os novos na 
família de Deus. 
 
Ao terminar, coloque uma 
música de entrega pessoal, 
exemplo: Sonda-me e usa-me 
(Aline Barros), Usa-me (Diante 
do Trono), Rendido Estou 
(Aline Barros) etc. 
 
Peça para orarem entregando o 
coração ao Senhor, se 
apresentando para a boa obra 
d’Ele. 
 
Ao final, ore por todos, citando 
o nome e declarando que Deus 
levantará líderes e 
consolidadores em nosso meio. 

 
OFERTA NA CÉLULA 

 
Todas as células, no momento 
do compartilhamento da visão 
devem fazer seu momento de 
ofertório, onde todos semearão 
sobre a palavra ministrada e 
semearão a prosperidade em sua 
vida.   
 
Veja alguns pontos importantes 
sobre o momento de oferta na 
célula: 
 

Deve ser um momento festivo 
em que todos participem. 

 
Deverá ser dada a preferência ao 
texto que fora utilizado no culto 
de domingo a noite no momento 

do ofertório. 
 

O texto deve ser lido, explicado, 
e dado um testemunho de vida-

sobre a breve palavra. 
 

O momento de ofertório pode 
ser feito por todos da célula, o 

líder deve definir quem ministra-
rá na próxima semana na reuni-

ão de célula. 
 

O envelope a ser utilizado é o 
envelope de oferta da célula. O 
líder deve escrever nele: a data 
da reunião, o nome da célula, o 

nome do líder, o valor da oferta e 
o nome da rede. A oferta deve ser 
contada na célula, e o valor dito 

a todos, festejando pelo que 
Deus tem feito. Também deverá 
lacrar por completo o envelope, 
e anotar o valor da oferta para 
que seja colocado no relatório 

mensal da célula. 
 

A oferta deverá ser entregue ao 
discipulador, que anotará o 

valor, orará pela oferta e entre-
gará na igreja nos dias de culto. 

Ofertas especiais específicas 
para construção, missões ou 

outras deverá ser colocada em 
envelope à parte. 

 
Lembre-se que a oferta recolhida 
na segunda semana do mês na 
célula é voltada para missões. 

 
Nenhum valor de oferta da célu-

la deve ser usado para pagar 
algo da célula. Isso só poderá 
acontecer com autorização 

prévia do discipulador. 
 

Após a oferta faça um 
momento de oração pelo 

encontro, orando para que as 
vidas sejam libertas pelo 

Senhor, e que muito se 
convertam. Ore pelos alvos 
para o próximo encontro. 

 
 
 
 

 
 
 
 
CELULÃO: 16/06/2011  
 
ENCONTRO: 17 A 16/06/2011 
 
ORAÇÃO: Células do INCRA 
28/06/2011 às 19:30h 
 
ENCONTRO KIDS: 01 a 03/07 
 
REUNIÃO DE LÍDERES: 
                              15/06 e 29/06 
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