
 

ESTUDOS DE CÉLULAS PARA ADOLESCENTES  - MINISTÉRIO ENSINO IBREM 
Série: Situações do Dia a Dia   -  Profa. Wanessa Alvim 

CARNAVAL – PARTE 1 

 

Situações do Dia a Dia:  Pra todo lado só se fala de carnaval! Na minha escola vai ter festa!                                                                                                                       

Vejo todo mundo se divertindo tanto! Pulando, sorrindo... Posso participar também? 

 Você é livre para escolher, mas deve pensar se isso agradaria a Deus que tanto te ama!  
 

De onde vem essa festa? A palavra “carnaval” significa o “adeus à carne” ou “a carne nada vale”. A ideia é a celebração dos prazeres desta terra: a bebida, 

drogas, nudez, danças indecentes. O Carnaval também foi criado para adorar a outros deuses... Pera aí... Como assim outros deuses, gente? Sabemos que 

só existe um único Deus, né?  Tá vendo? não é difícil de perceber que essa festa não tem nada a ver com o nosso Pai! Se o 

amamos, como podemos participar de algo que o entristece? 

O Que A Bíblia Diz: “As coisas que a natureza humana produz são bem-conhecidas. Elas são: [...] a impureza, as ações indecentes 

[...] as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão 

o Reino de Deus (Gálatas 5:19-21) 

Mas eles parecem tão alegres!  Parecem, mas é uma falsa alegria. Quando a festa acaba  as pessoas pensam no tanto de coisas 

feias que fizeram e caem na mesma tristeza que sentiam antes. Isso acontece porque eles estão buscando alegria no lugar errado. Felicidade verdadeira que 

dura para sempre? Só em Deus!  

O que a Bíblia diz:  Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. (Salmos 16:11) 

 

Então, o que agrada a Deus?  Deus gosta de festas, acredite! Ele mesmo ensinou várias para Moisés! Jesus foi até a uma festa de casamento! Nós também 

podemos participar de algumas, mas em qualquer lugar que estivermos, não devemos fazer coisas que nos afastam de Deus com as coisas ruins desse 

mundo. Não vale a pena entristecer Àquele que faz tudo por amor a nós!!!  
 

O que a Bíblia diz:  Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do 

Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do 

mundo. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam; porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre.  (I João 2:15-17) 

 

Cuidado para não chatear alguém!  Nós conseguimos entender que o Carnaval desagrada a Deus porque o Espírito Santo 

revela isso em nossos corações. Alguns amigos nossos não tem essa maravilhosa ajuda e por isso não enxergam o perigo! Não 

é por isso que podemos magoá-los dizendo: “Ah, Deus não gosta de você.” “Você é do mundo”, “Você vai morrer no pecado”. 

Pooooor favor, tampe sua boca e mesmo que tenha vontade, não fale nada disso!!! Caso alguém te pergunte, diga que você 

não participa por que esta festa não agrada a Deus, que por isso você prefere não participar e explique o que aprendeu hoje. 

Se puder, o convide para fazer alguma outra coisa divertida como andar de bike, jogar bola, nadar (Lembre-se de pedir aos seus pais antes.) Mostre que o povo de 

Deus também se diverte, ri e brinca, mas de um jeito bacana, sem participar de coisas ruins. Mesmo nosso amigo fazendo coisas erradas, devemos ama-lo 

assim como Deus nos ama, orar por ele e pedir ao Espírito Santo que o convença do tanto que o carnaval e tudo que tem nele é ruim!   
 

O que a Bíblia diz:  “Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz: “Eu amo a Deus”, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém 

pode amar a Deus, a quem não vê, se não amar o seu irmão, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o 

seu irmão.(I João 4:19-21) 

 

Desafio: Jesus nos deu uma ordem: devemos fazer discípulos em nome dele! Peça ajuda para sua mãe e faça algum dia com coisas divertidas durante o 

carnaval e convide um amigo ou primo que não conhece Jesus de verdade! Aproveite para falar do amor de Cristo e de como é bom sentir a presença 

d’Ele todos os dias! 

Aqui tem uma idéia pra você: 
 

Dia Hora Atividade Convidado 

27/02 14:00 (Duas da tarde) Videogame, queimada, Bicicleta, Festival de Chup Chup Gustavo e Marina 
 

No próximo encontro você pode nos contar como foi essa experiência!  
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CARNAVAL- PARTE 2 – MÚSICAS E DANÇAS 

 

Situações do Dia a Dia: O ritmo das músicas de carnaval são muito contagiantes!!! Samba, funk, axé!                                                                                              

Quando a gente percebe já está dançando! Mas às vezes acho estranho o que eles estão cantando... 

Sim, é meeeega estranho! Na verdade é mais que isso: são músicas carregadas de erros e armadilhas.  

Vamos entender melhor? 

 

O que se canta nos dias de carnaval ? São taaaaantas músicas diferentes, mas infelizmente nenhuma delas deve estar em nosso celular ou em nossa casa! 

Na maioria das vezes cantam coisas sobre o inimigo, querendo dizer que ele é legal ( e nós sabemos que isso é uma enorme mentira. Outras vezes, 

incentivam as pessoas a beber, ficar na “balada”, namorar várias pessoas... tudo ao contrário do que Jesus disse! Também tem aquelas 

músicas que ficam incentivando as pessoas a rebolarem e fazerem coreografias indecentes! Pense: se pudesse enxergar Jesus de pé ao 

seu lado, ainda assim você dançaria um samba ou um funk ao lado dele?  

O Que A Bíblia Diz: Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios; eles não têm nenhum controle e fazem  

todo tipo de coisas indecentes. (Efésios 4:4) 

A bateria de uma escola de samba é tão contagiante! E aquelas músicas que tocam no Trio Elétrico na Bahia Também!   Sim! O ritmo é envolvente mesmo... 

mas cuidado! Isso é uma armadilha! Infelizmente, a maioria dos sambas que tocam no carnaval fala de demônios e do inimigo agradecendo a eles por 

aquela festa!!! Você consegue enxergar? A música do carnaval canta agradecimentos ao dono da festa que não é o nosso Deus. Nosso Pai não está nas 

festas de carnaval, nas músicas e nem no ritmo tocado pela bateria da escola de samba!  Mas Deus nos deu ordens para usar instrumentos e tocar, sabia? 

Várias vezes disse ao povo para pegar tamborins e fazer festas beeeem alegres para celebrar a colheita, a família, a Páscoa, a liberdade. Podemos fazer um 

barulho bem bacana! Mas que seja em agradecimento ao nosso Paizinho por todo amor, por toda ajuda e cuidado que ele tem por nós!  

O que a Bíblia diz: Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e 

flautas.Louvem a Deus com pratos musicais.Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos,  louvem o Senhor!(Salmos 150:6-13) 

 

E o funk que toca nas festas?  Parece papo de gente chata...Mas é só a gente ouvir com cuidado: a maioria das músicas de funk fala de bebida, bumbum, 

rebolar, namorar, ir pra balada, ficar lá até amanhecer e  falam de muita, muita violência também... Deus nos quer em uma vida cheia de santidade! Isso 

significa que se quisermos seguir a Cristo temos que abandonar essas coisas! É impossível dizer que ama Jesus e amar as coisas que estão no mundo! 

Acredite: o inimigo faz uma caixa de presente linda, com um laço maravilhoso e coloca dentro um pecado bem horrível. Tudo que ele quer é que a gente se 

afaste de Deus!  Às vezes parece difícil, mas peça ajuda ao Espírito Santo para te abrir os ouvidos para a verdade dessas músicas e para te levar pro 

caminho que agrada a Deus. Acredite que quando abrimos mão dessas coisas ruins, Jesus nos dá taaaaaaantas outras possibilidades, tanta coisa linda e 

alegre para substituir aquilo que deixamos pra traz que nem sentimos falta delas! 

O que a Bíblia diz:  Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que 

pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. (Efésios 

5-10:12) 

 

Desafio: Carnaval é dia de folga, feriado. As pessoas se reúnem em casa, na granja, na piscina... Que tal fazer desse momento um dia megadivertido 

criando uma Banda de Percussão só com material que temos em casa? Escolha uma 5 músicas maneiras, divertidas mas que não desagradem a Deus, 

ensaie com seus primos, colegas ou vizinho nos primeiros dia e convide os adultos para a apresentação de vocês no último dia do feriado! Já pensou que 

maneiro? Aqui tem umas sugestões de instrumentos para você! Tire fotos e traga para nós! Queremos fazer um mural da sua Banda! Aproveite! Seja 

feliz na presença de Deus!  

Pesquise no Google “instrumentos musicais com sucatas”. Você vai encontrar várias sugestões como essas: 
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Situações do Dia a Dia: Nossa... Uma coisa eu consigo perceber. Tem taaaanta gente pelada no carnaval, né?                          

  Mas as fantasias que a gente usa em escola são legais!  

Vixe! A nudez no carnaval é muito grande! Mas não é por causa do calor!  

 

Por que isso acontece?  É muito triste, mas é também criminoso. Faz parte de uma rede muito perigosa que vende essa imagem do nosso país para turistas. 

Para atrair pessoas para cá, eles vendem essa nudez do carnaval. Eles dizem: “Hei! Vá para o Brasil, lá tem muita mulher nua!” Esse tipo de turismo 

arrecada muito, muito dinheiro, mas também leva essas pessoas para a morte e para a escravidão do pecado. O inimigo usa o momento do carnaval para 

enganar as pessoas e fazer elas acreditarem que podem fazer todas as coisas sem se preocupar com as consequências. E nós sabemos que isso não é 

verdade. Deus nos permite escolher por qual caminho andar, quais escolhas fazer, mas as consequências chegarão!  Não podemos participar disso! É um 

laço de morte do inimigo. É um convite para a morte espiritual.  

O Que A Bíblia Diz:   [...]O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor; e o Senhor cuida do nosso corpo. (1 Coríntios 6:13) 

 

E fora das Escolas de samba? Esse período é de muito calor! Muiiiito! Mas sempre devemos nos vestir decentemente! Isso serve para crianças e adultos! 

Colocar uma bermuda, uma camiseta fresquinha, estar de biquíni ou sunga é mais do que correto. Mas devemos nos cuidar para não nos expormos 

demais! Pra que um shortinho com o bumbum de fora se a gente pode usar uma bermuda fresquinha? Para que uma camiseta aparecendo a barriga, com 

decote se a gente pode usar uma bem fininha, leve e mais cumprida para ficar a vontade? Para quê um biquíni micro imitando as famosas da TV se a 

gente pode usar um maior que fica mais confortável para brincar e se divertir? Hoje em dia o que você vai ouvir é: “Nossa, nada a ver” “Nossa, mas isso é 

coisa de gente velha, gente nova se veste assim”. “Nossa, como você é boba”. Quer saber se sua roupa está legal sem ninguém precisar te falar nada? 

Imagine Jesus chegando na sua casa: você correria para puxar o short pra baixo? Puxaria a blusa ou correria para buscar um pano pra esconder o 

biquíni? Se a resposta for sim, troque de roupa. Brincar sem se preocupar: essa é a moda! 

O que a Bíblia diz:  Alguém vai dizer: “Eu posso fazer tudo o que quero.” Pode, sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: “Posso fazer qualquer 

coisa.” Mas não vou deixar que nada me escravize. (1 Coríntios 6:12) 

 

E as fantasias?  Isso pode ser beeeeeem divertido, né? Dá pra brincar demais! Fantasias de profissões: bombeiro, policial, médico... De personagens bíblicos: 

Moisés, José, Noé, Paulo... De esportes: Futebol, Futebol Americano, Basquete, natação... Deixa a imaginação fluir e aproveite EM FAMÍLIA!  Só tome 

cuidado para não usar fantasias de coisas ou seres que estão contra a palavra de Deus! Você já tem bastante conhecimento para isso! Quer um exemplo??? 

No carnaval é comum vermos meninos, rapazes e até pais de família colocando vestidos, fazendo maquiagem e indo para rua “pular”carnaval. Em cidades 

pequenas tem até o que eles chamam de “Bloco”. Isso significa que em determinada hora, centenas ou milhares de pessoas vão se encontrar fantasiados 

para fazer as coisas mais absurdas aproveitando que é carnaval. Na dúvida? Não esqueça: peça ajuda ao Espírito Santo. Ele nos convence e nos revela 

aquilo que agrada ou que não agrada a Deus! E aquilo que pode nos expor ao perigo e ao pecado!  

O que a Bíblia diz: "Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor 

teu Deus". (Deuteronômio 22:5).  

 

Desafio: Nos três últimos encontros te demos ideias para aproveitar o feriado sem se afastar de amor de Deus. Nossa proposta é que você reúna tudo em 

dias de muita diversão! Ajude seus amigos a se livrarem de tanta coisa errada no carnaval! Faça brincadeiras e lanchinhos (Dica na parte 1), monte uma 

banda (Dica na parte 2)e vista-se com roupas de personagens (Dica na parte 3). Você terá dias i-nes-que-cí-veis!!! Faça quem estiver ao deu redor 

perceber que procuramos agradar e amar a Deus porque ele nos amou primeiro! É Ele quem nos ajuda no dia a dia, é pra Ele que a gente corre quando 

tudo está dando errado! É com Ele que a gente chora de gratidão e fala: obrigada, Paizinho! O Senhor é tão bom pra mim!  

Tire fotos de tudo, cole na cartolina e mostre pra gente! 

BOM FERIADO! 

 

 
 


