


VÍCIOS,
prazeres perigosos



Alvo da lição
O aluno será capaz de

Chamar a atenção para o fato de que a
bebida alcoólica tem sido usada com
frequência por muitos crentes sob a alegação
do seu uso social, ou mesmo de que ao usar a
bebida em casa não provocam escândalo.



Vício = defeito grave que torna uma pessoa ou
coisa inadequada para seus fins ou funções.
Desregramento habitual. Conduta ou costume
censurável. Costume prejudicial.



Introdução

Movido pelo sopro de Deus, o experiente sábio nos
alerta: “cuidado com os vícios, pois para quem são
as dores da vida, senão para os que se demoram no
caminho da dependência química?” (Pv 23.29
compreendido de um modo mais abrangente.)



I. O antes e o depois (Pv 23.29)

1. Primeiro vêm os prazeres, depois os pesares

2. Primeiro o bate-papo, depois o bate-boca

3. Primeiro os riscos, depois as queixas

4. Primeiro o vigor, depois as feridas

5. Primeiro os olhos radiantes, depois os olhos 
vermelhos



II. A sedução do prazer
(Pv 23.30-31)

DESEJO DE AVENTURA

(Ilustrar com uma propaganda de fumo em que 
pessoas alegres e fortes participam de um rali ou 

de outra aventura.)



II. A sedução do prazer
(Pv 23.30-31)

A FORÇA DAS 
PROPAGANDAS

(Colar propagandas chamativas de bebidas.)



II. A sedução do prazer
(Pv 23.30-31)

O ESTÍMULO DOS AMIGOS
(Um grupo de amigos fumando ou bebendo.)



III. Os efeitos inevitáveis
(Pv 23.32-35)
1. Sequela física

2. Sequela psicológica

3. Sequela social

4. Sequela espiritual



Conclusão

Quero concluir com o conhecido “Salmo do
viciado”, para que reflitamos melhor sobre os
conselhos de Provérbios a respeito dos vícios.



Conclusão

A droga é minha pastora, sempre terei necessidade.

Ela me faz deitar nas sarjetas;

Guia-me ao lado de águas sujas;

Destrói a minha vida.

Conduz-me pelas veredas da maldade por amor do esforço.

Sim, andarei pelo vale da pobreza e temerei todo o mal;

Porque a droga está comigo.

Tua agulha e cápsula tentam consolar-me;



Conclusão

Esvazias a minha mesa de alimento

na presença de minha família;

Roubas a minha capacidade de raciocinar.

Meu cálice de tristeza transborda.

Certamente o vício me acompanhará

todos os dias de minha vida.

E habitarei na casa dos marginalizados para sempre.



aplicação

A melhor saída para qualquer crise será
sempre Jesus. O vício é a pior escolha. Fuja
dos vícios e corra para os braços do amoroso
Pai Celestial – só Nele há vida!


