
  
 
 
 
 
 
 

CCAARRTTAA  AAOOSS  JJOOVVEENNSS::OO  DDEESSAAFFIIOO  DDEE  SSEERR  
EEQQUUIILLIIBBRRAADDOO  

  5ª. Parte 

SEXO 

“Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, 
mas José não concordava e também evitava estar perto dela”. 
Gn 39.10  

Hoje eu gostaria de continuar 
falando com você, jovem sobre 
a área sexual, para isto peço sua 
paciência, pois teremos que ver 
alguns detalhes do nosso corpo 
para chegarmos ao nosso 
objetivo. Sem esse 
entendimento ficará mais 
complicado para entendermos 
algumas coisas. Infelizmente 

nós não temos o hábito de conhecer o nosso corpo, como ele 
funciona. Tenho uma professora de Biologia que sempre diz que 
nosso cérebro é muito inteligente. Aquilo que ele acha importante e 
útil ele guarda para usar em tempo oportuno, o que não acha bom, 
descarta, isto no pondo de vista biológico. 

Todos nós passamos por um período de mudança que vai dos 10 
anos de idade até a maturidade. Nosso desenvolvimento passa por 
algumas fases: Pré-adolescência(10-12), adolescência inicial(13-15), 
adolescência média(16-18), última adolescência (18-21). Cada fase  
é caracterizada por certas alterações do organismo e mudanças na 
personalidade em geral, como os desejos, as necessidades, os 
interesses, os hábitos, etc. 

Na puberdade ocorre o amadurecimento das glândulas reprodutoras, 
que é acompanhado do desenvolvimento de certos órgãos, 
aparecimento de pêlos nas axilas e em torno dos órgãos sexuais, e de 



outras modificações, que vão, em média dos 11 aos 13 anos nas 
meninas e dos 12 aos 14 anos nos meninos.  

No período da adolescência nosso cérebro atinge seu processo de 
desenvolvimento; por isso nesta idade, o jovem começa a utilizar 
plenamente suas faculdades mentais e a exercer funções intelectuais 
que estavam fora do seu alcance poucos anos antes. Quando somos 
crianças nossos interesses são dirigidos à descoberta do mundo 
exterior, mas na adolescência submergimos nos nossos próprios 
sentimentos, reflexões e vivências, tentando descobrir e consolidar o 
que nos diferencia dos demais. Paulatinamente vamos analisando e 
reconhecendo nossas virtudes, habilidades e limitações, até chegar a 
aceitarmos  como somos, com os aspectos positivos e negativos da 
nossa individualidade.  

Você jovem foi esculpido por Deus. Ele projetou você! Que maravilha! 
Nos primeiros anos de vida desenvolvemos circuitos básicos que nos 
permitem entre outras coisas, desenvolver marcha, linguagem. Os 
circuitos vão sendo criados para isso. Por isso, a criança tem uma 
percepção fantástica do mundo e é capaz de observar coisas que 
normalmente não conseguimos. Ela registra tudo e prepara o cérebro 
para o aprendizado. Em torno dos 13 anos há um fenômeno chamado 
“poda das sinapses”, uma metáfora da poda dos galhos da árvore. 
São destruídas algumas sinapses que normalmente não tem funções 
importantes às necessidades do cérebro para ao resto da vida. 

A adolescência é um momento importante. Alguém que comece a 
fumar aos 15 anos, por exemplo, fará um circuito cerebral só para 
nicotina, que o acompanhará pelo resto da vida. Isto porque foi feito 
em espaços que estavam sendo abertos para a formação de novos 
circuitos cerebrais. Se a pessoa parar de fumar, levará sete anos para 
desativar esse circuito. Mas, se começar a fumar aos 35 ou 40 anos, 
fará um microcircuito que pode ser desativado mais facilmente. Por 
essa razão, a propaganda de cigarro visa principalmente o jovem. Os 
fabricantes sabem que podem ganhar o cliente para o resto da vida 
se ele começa a fumar cedo. 

Na medida em que se começa a alterar a bioquímica do cérebro, o 
adolescente fica estranho, irritadiço, contestador, questiona valores, 
se sente fora do ambiente e procura respostas. É exatamente neste 
momento que os pais precisam desesperadamente da sabedoria que 
vem do alto, afinal nós fomos feitos por Ele, então somente ele 
saberá nos ensinar a usar o “manual”. Há um turbilhão que, além de 
cerebral, é endrócrino. Começa a ocorrer uma tempestade hormonal, 
mas também ligada ao cérebro. O sistema nervoso está intimamente 
ligado ao sistema endócrino. Há um furação biológico interno, onde a 
expressão maior é dos hormônios e da formação de novos circuitos 
cerebrais. Os pais podem ficar calmos, pois seus filhos não estão 



passando por uma crise na alma! É uma crise biológica. Isto é 
constatado por meio de exames e de avaliações bioquímicas.  

A Palavra do nosso Deus diz: “Ensina a criança no caminho em 
que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará 
dele”. Pr. 22.6 . Em outras versões diz: “educa a criança”. Agora, 
temos de fato ensinado aos nossos filhos no caminho em que devem 
andar ou eles tem recebido ministrações de Malhação e Rebeldes? 
Esta série Rebeldes eu ainda não tive tempo para sentar e assistir, vi 
um ou dois capítulos e francamente! Agora Malhação eu já tirei um 
período das férias para acompanhar. E é impressionante a sutiliza das 
coisas. A série se passa em um colégio de segundo grau(idades de 12 
a 16 anos +-) e a trama central é toda sobre as relações sexuais dos 
alunos. Há sub-tramas para um contexto, onde são abordados temas 
como racionamento de energia, doenças tropicais, corrupção, o que 
estiver em evidência no momento. Mas o tema central não muda, é o 
sexo entre menores de idade. Embora seja classificada como livre 
para todas as idades, está totalmente voltada para a temática sexual. 
Os relacionamentos afetivos e sexuais dos menores, na série, são de 
alta rotatividade, promíscuos e permissivos. E são apresentados 
como o comportamento normal, natural para os adolescentes. É esta 
a informação que será armazenada no cérebro do adolescente. Na 
série de 2003 havia 20 personagens de adolescentes e todos eles 
tinham vida sexual ativa. Nos nossos dias levantam prostitutas como 
celebridades. Eu não tenho nada contra a pessoa, mas tenho tudo 
contra ao pecado. Os valores estão  invertidos  de tal forma que um 
programa para dar audiência precisa chamar uma ex-prostituta para 
contar detalhes de uma vida promiscua para que a emissora tenha 
audiência e este tipo de conceito entra  pelos lares e alcança 
imediatamente a mente daquele adolescente em formação. É tudo 
muito sutil. A televisão mostra alguém que andou na contra mão da 
Palavra de Deus e é “feliz”, bem sucedida, realizada, encontrou seu 
príncipe encantado. Outro dia mudando de canal vejo Marília Gabriela 
perguntando para uma dessas moças quantos livros ela já tinha 
vendido e ao saber o total ela exclama: “Você ficara rica!” e, a moça 
com um sorriso no rosto responde: “Já estamos partindo para  o 
segundo livro que será de auto ajuda”. 

Jovem a Palavra do nosso Deus nos instrui da seguinte maneira: 
“Para ser sábio, é  preciso primeiro temer a Deus, o Senhor.  
Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu 
filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a 
sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu 
caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a 
sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar 
você, não deixe”. Pr 1.7-10  



Jovem o mundo não serve de parâmetro para tua vida. Acorde em 
nome de Jesus Cristo! Não receba ministrações destes programas, 
não faça de certos ícones exemplo de vida a ser seguido. Não seja 
arrastado pela multidão. Eles estão  perdidos, não sabem para onde 
vão. Não os siga, pois a Palavra do nosso Deus diz para onde eles 
estão seguindo: “Filho meu, não caminhe com eles. Fique longe 
deles. Eles tem presa em fazer o mal e estão sempre prontos 
para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o 
passarinho estiver olhando. No entanto esses homens estão 
preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão”. Pr 
1.15-18 

Na adolescência nosso cérebro passa por um processo de adaptação, 
é tumultuado. A saída de um sistema estável para outro implica em 
um período de instabilidade. Nós rompemos com um mundo, onde 
nossa identidade é a mesma dos nossos pais e do ambiente que nos 
cerca para criar a nossa própria. Isto não significa aniquilar tudo que 
está registrado no cérebro, mas reorganizar algumas coisas. Como 
num quebra-cabeça, na adolescência escolhemos quais pecinhas vão 
formar nossa figura.  

“Neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra 
vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida 
e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para 
que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos.” Dt 
30.19 

Continua... 

Shalom! 

Regina Lopes 

Fonte: www.ministerioapoio.org.br  

 


