Ficar! Certo Ou Errado?
O mundo em que vivemos tem grande facilidade de lançar costumes e
modismos que ferem princípios da Palavra de Deus, desfazendo assim os
valores que são pré-estabelecidos nas Escrituras.

Os valores mundanos têm distorcido e influenciado a vida de muitos jovens em
várias áreas, distanciando-os cada vez mais das verdades e princípios contidos
na Palavra de Deus.

A influência e a pressão que o sistema mundano exerce sobre os jovens, quer
sejam crentes ou não, é muito grande, pois quem se encarrega de fazer as
mesmas é o Diabo, ele é o deus deste século conforme diz 1Jo 5:19. Ele se
empenha em destruir ou distorcer os ensinos de Deus.
Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no
maligno. (1 João 5:19 ACF)
Sendo sabedor destas verdades o jovem crente deve recorrer à Palavra de Deus
para ver até que ponto o "deus deste século", usando o sistema comandado
por ele (O MUNDO), tem influenciado a sua vida ao ponto que a mesma chegue
a assimilar os valores e modismos mundanos.

Por que estou falando tudo isto? Porque quero abordar uma prática mundana
que tem sido assimilada pelos jovens descrentes e, infelizmente, por uma
grande parte dos jovens crentes.

Já ouvi até no meio dos jovens da minha igreja a expressão: "Fulano ficou à
noite passada com Beltrana".

Em uma definição que fora retirada do livro "Ficar Sim ou Não" do pastor
Mauro Clark, o mesmo descreve com muita sabedoria este novo comportamento
que está na moda entre a mocidade dos nossos dias. "Ficar: É um
relacionamento informal, rápido e descomprometido entre um rapaz e uma
moça, durante o qual eles trocam carícias de intimidades variadas, chegando
eventualmente ao ato sexual."

O propósito do nosso estudo é fazer uma análise e vermos se um jovem ou
qualquer tipo de pessoa que tem o procedimento de "Ficar" fere ou não
princípios cruciais da Palavra de Deus.

Em primeiro lugar, o ficar fere o princípio bíblico da monogamia. Monógamo é
uma pessoa que tem um só cônjuge. O inimigo de Deus e nosso quer destruir
este princípio áureo ensinado pelo Senhor no início da Sua criação. Em Gên
2:18 a Palavra de Deus diz: "E disse o SENHOR Deus: Não é bom que o
homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele." "Uma" em "uma
ajudadora" é usada para descrever um único ao invés de mais que uma. Então,
a atitude de "ficar" é usada pelo Diabo para que os jovens não dêem
importância a este princípio singelo e divino, acostumando suas mentes a
repudiarem a monogamia.

Em segundo lugar, o ficar fere o princípio bíblico da não defraudação. 1Te 4:6
diz: "Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o
Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vo-lo dissemos e
testificamos." Enganar é igual a defraudar. DEFRAUDAÇÃO, no sentido mais
técnico e específico, dentro do contexto do versículo acima, significa despertar
desejos ou excitação sexual na pessoa do sexo oposto mas sem ter condições
plenas e lícitas de satisfazer os desejos despertados. É este tipo de sentimento
e atitude que são estimulados na vida dos que praticam o "ficar".

Em terceiro lugar, o ficar fere o princípio bíblico de não se prostituir. 1Te 4:3 diz:
"Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que vos abstenhais da
prostituição;" A palavra prostituição vem da palavra grega porneia que significa:
Prostituir o corpo de uma pessoa para a luxúria de outra. Ou pessoa que se
rende à corrupção por causa de lucro. No verso acima Deus declara a Sua
vontade santa para os salvos que é a abstinência de prostituição em suas vidas.
O "ficar" é uma atitude que leva o crente a agir de maneira desrespeitosa a esta
grande vontade de Deus.

Em quarto lugar, o ficar fere o princípio bíblico de não sermos iguais ao mundo.
Em Rom 12:2 "E não sede conformados com este mundo, mas sede
transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus." A expressão "sede
conformados" do verso acima significa: conforme à moda da pessoa ou à
mente da pessoa e caráter para outro padrão. Então, o mundo que jaz no
maligno (1Jo 5:19, acima), se encarrega de lançar modismos e costumes que
forçam muitos a serem iguais a ele e não ao Senhor. Um dos grandes esforços
do Diabo é levar o homem a desonrar o seu corpo que foi criado por Deus para
ser o templo do Espírito Santo. Uma outra palavra que gostaria de destacar no

verso acima é a palavra "sede transformados" ou "metamorphoo" que
significa: transfigurai, transformai, mudai. Ou seja, a mente do crente deve estar
em constante estado de mudança, objetivando ser igual aàdo Senhor Jesus
Cristo. A pessoa que tem a mente de Cristo jamais iria aprovar nem tampouco
participar deste comportamento pecaminoso chamado "ficar".

Como filhos de Deus, não devemos deixar que o mundo dite para nós regras,
costumes e modismos que não estão baseados na Palavra de Deus. Estas
regras, costumes e modismos devem ser avaliados à luz das Escrituras
Sagradas passando assim pelo crivo de Deus. Se os mesmos passarem pela
peneira de Deus (A Sua Palavra), podemos incorporar em nosso padrão de vida!
Mas, se forem reprovados, devemos considerá-los como não aceitáveis em
nossas vidas.
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comportamental adotada pela maioria dos jovens. Vimos que este tipo de
comportamento é descabido para ser incorporado à vida cristã de um jovem
crente que quer agradar a Deus verdadeiramente. Espero que, diante da análise
que fizemos, você não deseje que tal comportamento faça parte da sua vida.

DEUS TE ABENÇOE! Maranata!
Pr. Aureliano Colaço da Costa Neto

