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Na última lição, fomos desafiados sobre procurar alguém de nossa confiança para tratarmos de nossas dificuldades com 
a luxúria.

Pergunta:

Alguém tem um testemunho para contar sobre isso ou sobre alguma outra coisa relacionada àquela lição?

BeBidas alcoólicas?

lição 3

Desafio Da última lição:

introDução:

leitura e Discussão:

Juntamente com o Dinheiro e o Sexo, as Bebidas Alcoólicas são grandes deusas do mundo atual. É uma cena muito 
comum vermos pessoas reunidas ao redor de garrafas de Bebidas Alcoólicas, se entregando totalmente a elas em busca 
de alegria. Também não é difícil vermos gente que não tem dinheiro para nada, mas para beber sim, ou então que 
perdeu quase tudo por causa da Bebida. A Bebida Alcoólica, sem sombra de dúvidas, é uma grande força de influência 
nos tempos de hoje.

Pergunta:

Você se lembra de uma ocasião de alegria em que a Bebida Alcoólica esteve presente?  E uma de tristeza? Poderia contar 
essas histórias para o grupo?

Talvez seja mais fácil nos lembrarmos de situações tristes envolvendo Bebidas Alcoólicas do que alegres. Até mesmos as 
festas, ocasiões em que celebramos aniversários, casamentos, formaturas, etc, podem acabar em tristeza por causa do 
uso indevido do Álcool.

Leia com os participantes as estatísticas abaixo. Logo após, gere uma discussão sobre o poder devastador da Bebida 
Alcoólica.

Há alguns números que nos mostram o poder devastador da Bebida Alcoólica:

O Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad) de 2012, apresentou os seguintes efeitos prejudiciais de beber:

• 32% dos adultos que bebem disseram já não ter sido capazes de parar depois de começar a beber;
• 10% declararam que alguém já se machucou em conseqüência do seu consumo de álcool;
• 9% admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial na família ou em seu relacionamento;
• 8% admitem que o uso de álcool já teve efeito prejudicial no seu trabalho;
• 5% dos bebedores já perderam o emprego devido ao consumo do álcool.

Pesquisa do IBGE (PeNSE 2012) com estudantes do 9o ano do Ensino Fundamental, em que 86% tinham entre 13 e 
15 anos de idade, revela que:

• 50% já tomaram uma dose de álcool;
• 32% do grupo com 15 anos tomou a primeira bebida aos 13 - ou antes;
• 26% bebem regularmente;
• 22% já tiveram ao menos um episódio de embriaguez;
• 10% já tiveram problemas com família ou amigos, faltaram às aulas ou se envolveram em brigas por causa do 
álcool.
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Por fim, outros dados curiosos são:

• Brasil perde 7,3% do PIB por ano com consumo excessivo de bebidas alcoólicas (site do Diário de Pernambuco);
• No mundo, o álcool mata cerca de 3,3 milhões de pessoas por ano, mais do que a Aids, a violência e a 
tuberculose, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS);
• Cerca de 30% de todos os casos de lesões no mundo estão associados ao abuso do consumo de álcool (site 
do Senado);
• O álcool está relacionado a 21% dos acidentes de trânsito no Brasil (site do IG).

Esses números nos mostram o poder devastador da Bebida Alcoólica e já nos dão muitas razões para nos afastarmos 
dela, optando por não beber. Mas a Bíblia Sagrada também tem algo a nos dizer sobre isso. 

Pergunta:
O que você sabe sobre o que a Bíblia fala a respeito da Bebida Alcoólica?

A Bíblia não proíbe o consumo de Álcool, mas nos apresenta muitas razões para não bebermos. Vamos a elas: 

1. Os perigos da embriaguez

A Escritura proíbe a embriaguez e expõe de maneira clara os seus perigos. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5.18: 
Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem.
A Bíblia ainda registra duas histórias muito tristes relacionadas ao consumo de Álcool e à embriaguez. A primeira se deu 
logo após o dilúvio, em que Noé e sua família foram preservados:

Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da 
sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas 
Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do 
pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: 
“Maldito seja Canaã! Escravo de escravos será para seus irmãos”, Gênesis 9.20-25.

A segunda ocorreu com Ló e suas filhas, logo após a destruição de Sodoma e Gomorra:

Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em 
Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: “Nosso 
pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos 
dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem”. Naquela noite, deram vinho 
ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se 
levantou. No dia seguinte a filha mais velha disse à mais nova: “Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-
lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai”. Então, 
outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela 
se deitou nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um 
filho e deu-lhe o nome de Moabe; este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe 
o nome de Ben-Ami; este é o pai dos amonitas de hoje, Gênesis 19.30-38.

Que tragédias familiares! E ambas tendo o Álcool como grande pivô. Os perigos do Álcool são enormes! Sobre isso, a 
Bíblia também diz, em Provérbios 23.29-35:

De quem são os ais?
De quem as tristezas?
E as brigas, de quem são?
E os ferimentos desnecessários?
De quem são os olhos vermelhos?
Dos que se demoram bebendo vinho,
dos que andam à procura de bebida misturada.
Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho,
quando cintila no copo e escorre suavemente!
No fim, ele morde como serpente
e envenena como víbora.
Seus olhos verão coisas estranhas,
e sua mente imaginará coisas distorcidas.
Você será como quem dorme no meio do mar,
como quem se deita no alto das cordas do mastro.
E dirá: “Espancaram-me, mas eu nada senti!
Bateram em mim, mas nem percebi!
Quando acordarei para que possa beber mais uma vez?”
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Se o Álcool traz consigo os perigos da embriaguez, o melhor é se abster dele.

2. A possibilidade do vício

O Álcool é considerado uma droga, apesar de legalizado. Isso se deve ao seu poder de vício e aos malefícios que pode 
causar à saúde. Em 1Coríntios 6.12, o apóstolo Paulo diz que “tudo me é permitido”, mas eu não deixarei que nada 
me domine. O discípulo de Jesus não pode ser dominado por nada, além do Espírito Santo, e uma das qualidades 
que ele gera no crente que está cheio dele é o domínio próprio (Gálatas 5.22-23). Se o Álcool traz consigo uma forte 
possibilidade de vício, o melhor é se abster dele.

3. A consciência do outro

O apóstolo Paulo escreveu aos cristão de Roma que é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer 
outra coisa que leve seu irmão a cair, Romanos 14.21. Há muitas pessoas em nosso meio que são fracas quanto ao 
Álcool e já tiveram muitos problemas por causa dele. De acordo com Paulo, em consideração a elas, é melhor se abster 
do Álcool.

Em 1Coríntios 10.23-11.1 também está escrito:

“Tudo é permitido”, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam 
de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois “do Senhor é a terra e 
tudo o que nela existe”. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que for 
apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém disser: “Isto foi oferecido em sacrifício”, 
não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência o outro, não 
da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição 
com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer 
bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem 
para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. 
Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos.

4. A inconveniência das circunstâncias

Por duas vezes o apóstolo Paulo escreve aos coríntios que “tudo me é permitido”, mas nem tudo convém, 1Coríntios 
6.12;10.23. Conveniência é algo relativo, dependente das circunstâncias. O contexto (local, pessoas, razões, momento, 
características, problemas, etc) é que vai dizer se algo é conveniente ou não. Em um país como o Brasil, em que o 
Álcool é idolatrado, o alcoolismo é alarmante, a embriaguez é incentivada, os crimes com a participação do Álcool 
são numerosos, convém que um discípulo de Jesus beba? Acreditamos que a resposta seja não. Um crente beber no 
contexto brasileiro é algo inconveniente, podendo ser um mal testemunho. Se o Álcool traz consigo a inconveniência das 
circunstâncias, o melhor é se abster dele.

5. A consagração a Deus

A Bíblia Sagrada nos apresenta o chamado voto de nazireu. A palavra “nazireu” quer dizer consagrado, separado. O 
nazireado, então, era um voto de consagração da vida a Deus, durante um período específico ou até a morte. As marcas 
de separação mais comuns do nazireu eram o uso do cabelo não cortado e a abstinência do consumo de vinho. Em 
Números 6.2-3, está escrito sobre isso: Se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação 
para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas. Assim, para se consagrar a 
Deus, o nazireu eliminava de sua vida o consumo de vinho.

A Bíblia também nos mostra que os sacerdotes, quando em serviço a Deus, não podiam fazer uso de Álcool, pois 
deveriam se separar para esse serviço. Em Levítico 10.8-11, por exemplo, está escrito: 

Depois o Senhor disse a Arão: “Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de 
entrar na Tenda do Encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que 
fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que 
o Senhor lhes deu por meio de Moisés”.

O que podemos aprender com isso? Não que, enquanto discípulos de Jesus, devamos fazer um voto de nazireado e 
muito menos que, enquanto sacerdotes de Deus (1Pedro 2.4-10), estejamos proibidos de consumir bebidas alcoólicas. 
Contudo, tanto o voto de nazireado quanto o ofício sacerdotal nos ensinam um princípio. Nos consagramos a Deus nos 
separando das coisas deste mundo e isso inclui o Álcool. A abstinência do Álcool aponta para uma maior consagração 
da vida a Deus. Então, é melhor abster-se dele.
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As estatísticas e princípios bíblicos apresentados têm por objetivo nos levar a um ponto: não beber é uma opção melhor. 
Para tanto, encare estas perguntas:

• Por que eu desejo tanto consumir bebidas alcoólicas? O prazer que isso traz vale o risco de enfrentar os perigos 
do consumo do Álcool? 
• Eu estou dominado pela Bebida, ou pela vontade de beber? Quem está controle da situação: eu ou a Bebida? 
Quem é o meu dono: Deus ou a Bebida?
• Usar da minha liberdade para beber está edificando ou atrapalhando as pessoas da minha convivência?
• Beber irá me edificar, ou me fazer bem? Estou usando a bebida como uma válvula de escape, como uma falsa 
fonte de alegria?
• Convém que eu beba? As circunstâncias, o local, as pessoas e as razões são adequados?
• Estou disposto a me consagrar ainda mais a Deus abrindo mão do consumo de bebidas alcoólicas?

Abra a sua mente e o seu coração para as estatísticas e princípios bíblicos apresentados. Responda honestamente às 
perguntas acima e submeta-se a essas respostas.

Desafio:

avisos:

conclusão:

Curso para casais, ministrado pelos pastores da Central, 
com o objetivo de abençoar as famílias, abordando de 
forma prática a temática do relacionamento conjugal. 

Curso para casais de noivos que estão se preparando para viver 
um casamento abençoado, de acordo com os princípios da 
Palavra de Deus.
Dia e horário:  Domingo, 16h - IBC1
Início das aulas: 15 de março
Data do retiro: 27 a 29 de março

AVANCE ADOLESCENTESCUrsos  para

CASAISCUrsos  para

Os cursos do Avance existem para aprimorar os líderes de célula, 
desenvolvendo-lhes as diversas capacidades necessárias para um ministério 
com excelência. São eles:

Doutrina (2 semestres)

Antigo Testamento (2 semestres)

1º Módulo: Domingo, 10h, IBC1
2º Módulo: Terça, 19h30, IBC2

1º Módulo: Sábado, 17h, IBC2
  Terça, 19h30, IBC2

1º Módulo:  Terça, 19h30, IBC2
  Quarta, 19h30, IBC3
1º Módulo:  Terça, 19h30, IBC2
2º Módulo: Quinta, 14h30, IBC1
  

Início das aulas: 
28 de fevereiro2015

CCM

Curso para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II

DOMINGOS,
10h, na IBC1

Cursos oferecidos:
1. Lidere Teen 1 (preparação para o Batismo)
2. Lidere Teen 2
3. Antigo Testamento Teen 1

Início das aulas: 
1 de março de 2015  
Término das aulas: 
21 de junho de 2015

Matrículas pelo site: 
www.ibcbh.com.br 

IBC 1: Rua Mar de Espanha, 570. Santo Antônio. 
IBC 2: Rua Luiz Soares da Rocha, 37. Luxemburgo.
IBC 3: Rua Major Barbosa, 166. Santa E�gênia.
IBC 4: Rua São João Nepomuceno 65, Vila Estrela.
IBC Petrovale: Rua Argentina, 490, Petrovale

Novo Testamento (2 semestres)

Missões (2 semestres)

Islamismo (Parceria com a M3) Segunda, 19h30, IBC1
Módulo: Temas e desa�os islâmicos da atualidade

Novo curso

Dia e horário: Terça, 19h30 - IBC1
Início das aulas: 03 de março

DIa FELIZ
NA SEDE CAMPESTRE

21 dias de Jejum e Oração
9 a 29 de março de 2015

No próximo sábado, 28 de fevereiro, aproveite a estrutura de lazer da nossa Sede Campestre 
para momentos de gostosa comunhão com sua família e sua Célula. 

Ana cláudia Machado
Dr. Ismael sobrinho
Samyr trad
bet lacerda

Preletores: 

Sábado, 7 de março, de 8h às 18h - IBC2
Informações e inscrições no site:

www.ibcbh.com.br

Eu lhes envio a 
promessa de meu Pai; 

mas �quem 
na cidade até serem 

revestidos do poder do 
alto.

Lucas 24.49

Conferência de Adoração
12 a 14 de abril


