A Família Cristã

Introdução
Salmos 127
1 Se não for o Senhor o construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção.
Se não é o Senhor que vigia a cidade,
será inútil a sentinela montar guarda.
2 Será inútil levantar cedo e dormir tarde,
trabalhando arduamente por alimento.
O Senhor concede o sono
àqueles a quem ele ama.[a]
3 Os filhos são herança do Senhor,
uma recompensa que ele dá.
4 Como flechas nas mãos do guerreiro
são os filhos nascidos na juventude.
5 Como é feliz o homem
que tem a sua aljava cheia deles!
Não será humilhado quando enfrentar
seus inimigos no tribunal.

_________ deve estar no centro da
nossa casa.

É impossível ter _________ sem
Ele.

Ter uma _________ é um dom de
Deus. É uma bênção.

A Analogia do Arco e flecha:
O arqueiro proporciona duas coisas:
1. _________ Como pais, é nossa
responsabilidade equipar os nossos filhos.
2. _________ - É também nosso dever de apontálos na direção certa.
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Parte 1: A Prioridade dos
Relacionamentos
De todos os nossos relacionamentos, qual é o mais importante?
1. O Primeiro Relacionamento na criação: _________
(Gênesis 1:27)
DEUS

- Deus nos criou para termos um
relacionamento _________ com Ele.
- Se Nós não cumprir este propósito,
perdemos todo o sentido na vida.

ESPOSO/
ESPOSA
CRIANÇAS

2. O Segundo Relacionamento na Criação: _________ ____
(Gênesis 2:18-25)
- Deus declarou a respeito da Criação que “tudo havia ficado muito bom,” mas
também disse “…não é bom que o homem esteja ____.”
- Deus criou a mulher através da própria _________ de Adão.
- Adão respondeu com poesia.
- _________ é apenas adequada dentro deste relacionamento. (Intimidade)
3. O Terceiro Relacionamento na Criação: _________
(Gênesis 4:1, 25)
- Esse Relacionamento depende dos outros dois.
- Crianças possuem a imagem de Deus, assim como seus pais.
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Será que temos certeza de que os dois últimos relacionamentos não estão
invertidos?
Em muitas partes do mundo, o relacionamento entre pais e filhos é considerado mais
importante do que o relacionamento entre marido e mulher. A
razão pode estar associada com o fato dos pais biológicos nem
sequer serem casados. No entanto, mesmo que eles fossem
casados, o valor do casamento tem ido por água abaixo nos
últimos anos. Oprah Winfrey disse certa vez, “O seu cônjuge não é
nada mais do que a pessoa que você escolhe para fazer sexo, mas
seus filhos são seus para sempre. Vocês compartilham o mesmo
sangue.” Esta declaração expõe a crença de que o sangue é mais
valioso do que os votos conjugais, mas isso não é o que a Bíblia diz. (Lembre-se de
que somos adotados na família de Deus- Ef. 1.) O que Gênesis 2:23-24 ensina?
PAI

MÃE

Esta relação é ______________.

Filhos

Esta relação é _______________..

A Cadeia de Relacionamentos:
Relacionamento com Deus
-Invista tempo no seu relacionamento com Deus.
-Desenvolva Intimidade com Ele.
-Viva esse relacionamento perante sua _________ .
Relacionamento com Cônjuge
-Namore sua Esposa “Romanticamente.”
-Desenvolva intimidade com ela.
-Viva esse relacionamento na perante seus ________.
Relacionamento com Crianças
-Envolva-se na vida e nos interesses de seus filhos.
-Desenvolva intimidade com eles.
-Viva esse relacionamento perante _________ ________.
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Pensamento Errôneo #1:

Não sou uma pessoa
muito espiritual, mas
eu sou uma boa
esposa e mãe.

DEUS
ESPOSO/
ESPOSA
CRIANÇAS

Porque este pensamento é errôneo?
É errôneo porque …
(a) Não leva em conta o nosso _________ . Fomos criados para
termos um relacionamento íntimo com Deus. Nós não cumprimos
nosso próprio propósito.
(b) Nós não ensinamos nossos _________ a ter um
relacionamento com Deus.

Meu
relacionamento
com Deus não é
tão bom, mas sou
um bom marido e
um bom pai.

(c) É _________ que nos ajuda a ter boas relações na família.
(d)
(e)
(f)
(g)
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Pensamento Errôneo #2:

Eu posso não ser uma
boa esposa, mas eu
sou uma boa mãe.

DEUS
ESPOSO/
ESPOSA
CRIANÇAS

Porque este pensamento errôneo?
É errôneo porque…
(a) Nós não somos bons _________ de intimidade para os nossos
filhos.
(b) Nós não ajudamos os nossos filhos como aprender a ter um
relacionamento _________ com seus futuros cônjuges..
(c) Divide a _________ _______, causando caos em casa.

Eu não tenho
um bom
relacionamento
com minha
esposa, mas eu
sou um bom pai.

(d)
(e)
(f)
(g)
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Parte 2: O Valor e Funções de
Cada Sexo
Genesis 1:26-28
26 Então disse Deus: “Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de
toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão”. 27 Criou
Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem
a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais
que se movem pela terra”.

A. O Valor Deles
1. Ambos são feitos à _________ e _________ de Deus.
2. Deus _________ o homem e também a mulher.
3. Ambos têm a mesma __________________ de governar o reino animal…

Portanto, ambos tem o mesmo valor.
1 Coríntios 11:3
3 Quero, porém, que entendam que o cabeça de
todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o
homem, e o cabeça de Cristo é Deus.
B. _________ ___________
1. _________ é a cabeça de todo homem.
2. O _________ é a cabeça da mulher.
3. _________ é a cabeça de Cristo.
Será que Deus tem mais valor do que Cristo? _________ .
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Afirmação:
A idéia de que valor e autoridade são diretamente proporcionais é
uma idéia _________ e _________ .

Aos olhos do mundo…

CHEFE

R$100,000

V.P.

R$60,000

GERENTE

R$40,000

TRABALHADOR

R$20,000

Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso?
Mateus 18:1-4
1 Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: “Quem é o maior no
Reino dos céus?” 2 Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, 3 e disse: “Eu lhes
asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais
entrarão no Reino dos céus. 4 Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o
maior no Reino dos céus.”

Afirmação:
Liderança é apenas mais uma maneira de servir!
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Parte 3: Intimidade Conjugal

Ephesians 5:21-23
21 Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. 22 Mulheres, sujeite-se cada uma a seu
marido, como ao Senhor, 23 pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o
cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24 Assim como a igreja está
sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos.

25 Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se
por ela 26 para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, 27 e
para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa
semelhante, mas santa e inculpável. 28 Da mesma forma, os maridos devem amar cada
um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo.
29 Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele
cuida, como também Cristo faz com a igreja, 30 pois somos membros do seu corpo.
31 “Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se
tornarão uma só carne.” 32 Este é um mistério profundo; refiro-me, porém, a Cristo e à
igreja.

MULHER

HOMEM

Dever Principal:
Submeter-se a seu
Marido

Desejo Principal:
Ser Respeitado

Amor CRESCE.

Desejo Principal:
Ser Amada

Dever Principal:
Amar Sua Esposa
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Como o Egoísmo Destrói o Relacionamento ... [ Preste atenção na ordem “
MULHER

”]

HOMEM
7

6

8

Dever Principal:
Submeter-se a seu
Marido

Desejo Principal:
Ser Respeitado

5
9
4

1

3

Desejo Principal:
Ser Amada

Dever Principal:
Amar Sua Esposa

2

Egoísmo

OBSERVAÇÕES:
1. Em um ambiente de egoísmo, o amor _________. O egoísmo é o _________ do
amor.
2. Se a esposa não se submeter ao marido, ele ____________ ______ ____________
___ _________ _________ . (no trabalho, no ministério, com outra mulher, etc.).
3. Se o marido não amar a sua esposa, ela ____________ ______ ____________ ___
_________ _________. (em outras relações.)
4. Normalmente, o casamento terminará em _________.
5. Biblicamente, nós somos responsáveis em cumprir nosso dever, mesmo se nosso
cônjuge não cumprir o seu dever. (Será que Cristo ainda nos ama quando não temos
sido completamente submissos a Ele?)
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Nosso Modelo Exemplar: CRISTO
MULHER

HOMEM

Dever Principal:
Submeter-se a seu
Marido

Desejo Principal:
Ser Respeitado

...como nós nos submetemos a
Cristo..

Desejo Principal:
Ser Amada

Dever Principal:
Amar Sua Esposa

… assim como Cristo amou a igreja.
OBSERVAÇÕES:
Homem...
1. Cristo nos _________, mesmo quando nós não nos submetemos a Ele.
2. Cristo foi __________________ para nosso benefício.
3. O amor de Cristo é _________, e não _________.
Mulher...
4. É _________ seguirmos a Cristo, se não seguirmos o marido que Ele nos deu.
5. Devemos nos submeter aos nossos maridos de _________ __ _________, e não
apenas com nossas ações externas. (Não seja uma esposa fariseu!).
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Sugestões & Advertências:
Homens:
1. Não exija _________, mas lute por “ele”.
2. Você deve amar sua esposa, mesmo se ela não lhe _________.
3. Não _________ a sua autoridade para sua esposa.
4. _________ as opiniões de sua esposa, tanto quanto a suas próprias.
Mulheres:
1. Não exija _________, mas lute por “ele”.
2. Você deve submeter-se a seu marido, mesmo quando ele não _________.
3. Não ______________ a autoridade do sue marido.
4. _________ as opiniões de seu marido.
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Parte 4: O Relacionamento
entre Pais e Filhos
Perspectiva Bíblica:
Normalmente, o que é que os pais
desejam para os seus filhos?

Biblically

INTELIGÊNCIA

SABEDORIA

POPULAR

AMIGÁVEL

ATLÉTICO

MASCULINO

ATRAENTE

FEMININA
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4 Paradigmas Bíblicos:
PARADIGMA

OBJETIVO

FUNÇÃO

INDEPENDENTE

PROVEDOR

IGNORÂNCIA DO MAL

PROTETOR

IMPERIALISMO
(SOBERANIA)

POLICIAL

INSTRUÇÃO

PREPARADOR

#1: Pássaro

#2: Buddha

#3: Chefe

#4: Bíblia
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OBSERVAÇÕES:
1. Cada paradigma falso contém uma porção de VERDADE.
Como pais, devemos providenciar para os nossos filhos?
Como pais, devemos proteger os nossos filhos?
Como pais, devemos observar o comportamento dos nossos filhos?
Sim, mas sempre com o objetivo em mente de que nossos filhos,
eventualmente, se tornarão capazes de fazer isso tudo por si mesmos. Nós queremos
que eles sejam capazes de providenciar, proteger, e assumir o controle de suas
próprias vidas.
2. As palavras "instrução" e "Prepare-se" implicam que os pais devem ser pró-ativos, e
não apenas reativos. Por esta razão, temos desenvolvido um curso inteiro chamado
“Pais Pro-Ativos”.
3. Quando seus filhos crescerem, eles terão que aprender como iniciar sua própria
família. É por isso que também criamos um curso para pais e adolescentes chamado
"Relacionamentos Românticos".

“Paternidade
Pro-Ativa”

"Relacionamentos
Românticos"
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PAIS PROATIVOS

O que é um pai proativo?

”A chave para produzir um filho feliz, bem ajustado e
educado são pais bem-organizados.”
- Irene Graef -

A diferença entre pais proativos e pais reativos:
Pais Reativos

Pais Proativos

Palavra Chave: _Reagir_

Palavra Chave: _Planejar_

Pais reativos pensam que seus filhos são
_Bons_ por natureza.

Pais proativos pensam que seus filhos
são _Pecadores_ por natureza.

Pais reativos tem _surpresa_ quando os
filhos não se comportam.

Pais proativos _assumem_ que seus
filhos não se comportarão se eles não
intervirão.

Quando existe um problema, pais
reativos vão _reagir_ e tentar solucionar
o _problema_.

Pais proativos considerem _metas_ para
seus filhos e constrõem um plano para
desenvolver o caráter para alcançar
estas metas.
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O Mandato Bíblico

Efésios 6:1-4

“Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. 2 “Honra teu pai e
tua mãe” – este é o primeiro mandamento com promessa – 3 “para que tudo te
corra bem e tenhas longa vida sobre a terra”.
4 Pais, não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a instrução e o conselho
do Senhor.”
A parte reativa:__________________ (DISCIPLINA)
A parte proativa:__________________ (INSTRUÇÃO)

Disciplina

Instrução

Acontece quando a criança tem feito
algo _errado_.

Acontece _antes_ da criança tem a
oportunidade de errar.

Implica que terá um tipo de _castigo ou
_correção_.

Implica que terá _instruções e
_avaliações.

_Reativo_.

_Proativo_.
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DISCIPLINA

Tipo de falha

Disciplina Certa

1. A criança estava _irresponsável
Mande aceitar a responsibilidade.

2. A criança estava sem _respeito_.
Mande mostrar respeito.

3. A criança _esqueceu_.
Com paciência lembra eles das
responsiblidades (com consequences
se precisar).

4. A criança _desobedeceu__.
Mande obedecer e lhe dar um castigo
justo. Lembra ela que você a ama.
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INSTRUÇÃO

O CASTIGO deve encaixar com o CRIME.

Os Quatro Passos:
Passo #1:

Conversa individualmente com cada criança e explica quais qualidades
de CARÁTER eles precisam desenvolver e POR QUE.

Passo #2:

Cria um PLANO para cumprir estas metas com REGRAS e
RESPONSABILIDADES.

Passo #3:

Define CASTIGO e PREMIOS claramente.

Passo #4:

SIGA o plano e faz AVALIAÇÕES

Vantagens:
Vantagem #1:

A criança entenderá porque precisam desenvolver seu
CARÁTER.

Vantagem #2:

A criança entenderá as regras (RAZÕES para as regras e
CONSEQUENCES por não obedecer elas).

Vantagem #3:

Tira a RAIVA fora de disciplina.

Vantagem #4:

Você alcança o CORAÇÃO da criança e não só o
comportamento EXTERIOR.
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A LINHA ESTÁVEL

Não Permissivo

PERMISSIVO
RÍGIDO
Permissivo

A chave é ter uma linha CONSTANTE/Estável entre o que é permissivo
e o que não é permissivo.

Permissivo por MÃE

Permissivo por PAI

As regras de Pai e Mãe devem ser IGUAIS!
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Permissivo

A linha não deve FLUTUAR com o humor dos PAIS.
¿Cómo ponemos una línea tan fija?

Passos para Manter uma linha Estável:
1.

Primeiro, os pais vão concordar com 3 coisas:
(1) REGRAS
(2) CASTIGO
(3) PREMIAÇÃO

2.

Os pais vão explicar as 3 coisas para as crianças:
(1) Quais as regras?
(2) Por que existem? (quais tipos de caráter elas desenvolvem?)
(3) Quais os castigos e premiação?

3.

Os pais precisam aplicar as regras coerentes.

(1) Cada vez que quebra a regra, a criança deve receber o MESMO castigo,
sem FALHA.
(2) O pai precisa aplicar as regras da MÃE e a mãe precisa aplicar as regras do
PAI. Na frente das crianças são uma autoridade ÚNICA.
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Como fazer regras justas

5 Guias para fazer Regras Justas:
Guia #1: Examine o PROPÓSITO das regras.

Regras não existem para a CONVENIÊNCIA dos pais, mas para o
DESENVOLVIMENTO da caráter das crianças.

Guia #2: Elimine EGOISMO das regras.

Guia #3: Ensine suas crianças o PROPÓSITO de cada regra.

“Se uma criança crê que uma regra tem motivação egoista, as consequences
que ele sofre quando ele quebra uma regra violarão seu senso de justiça. É
exatamente isto que provoca as crianças para raiva.”

Guia #4: Aplica os PRINCÍPIOS para sua PRÓPRIA vida.
“A única outra coisa que provoca nossas crianças para raiva é quando
elas veem HIPOCROSIA. Quer dizer, quando os pais esperam desenvolver
um traço de caráter que os pais mesmos não tem desenvolvido.”

Guia #5: Execute as regras com PREMIAÇÃO e castigo justo.
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Crescimento Espiritual

Os 5 Estágios de Maturidade Cristã

Tempo

Estágio #1: CRIANÇA - “DEPENDER”
Estágio #2: ADOLOCENTE - “DESENVOLVER”
Estágio #3: ADULTO - “DEVOTAR”
Estágio #4: MENTOR - “DISCIPULAR”
Estágio #5: PATRIARCA - “DIGNIFICAR”
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Caráter

Criança
(Depender)

Adolescente
(Desenvolver)

Adulto
(Devotar)

Mentor
(Discipular)

Patriarca
(Dignificar)

1. Fé e
Crescimento
Espiritual

1. Salvação
1. Devocional e
2. Consciencia
oração
3. Interesse
2. Evitar vícios
espiritual
3. Habilidades
para
ministrar

1. Convições 1. Discipular
pessoais
outros
2. Devociona 2. Ligue
is como
discipulos
familia
aos fontes
3. Ministério
de ajuda
na igreja

1. Sabe
resolver
problemas
espirituais
2. Ligue
gerações
3. Influi outros

2. Amor e
bondade

1. Compartilhe 1. Procura fazer
2. Toma sua
amizade com
vez
menos
3. Não briga
popular
4. Usa
2. Amigável
palavras
3. Relacioname
gentis
ntos
profundos
4.

1. Mostra
amor
sacrificial para
conjugue,
crianças,
igreja e
inimigos

1. Mostra
paciência 2.
Sacrifica para
os discípulos

1. Ajuda aos
outros em
amar um ao
outro
2. Resolve
conflito
3. Modela
altruismo

3. Obediência
e Respeito de
Autoridade

1. Obedece
ordens
verbais
2. Obedece
ordens do
passado
3. Obedece
ordens não
verbais

1. Respeita
professores
e pastores
2. Aprende
mesmo das
autoridades
que pessoas
não gostam

1. Considera 1. Trabalha
a opinião
dentro do
dos pais e
quadro da
pastores.
igreja e
2. Submisso
governo.
no
2. Não
trabalho
compete
3. Obedece a
com outras
lei
autoridades

1. Modela
respeito
2. Ensina
outras igual

4. Humildade e
Altruismo

1. Compartila
2. Toma sua
vez
3. Nem
sempre
procura o
maior ou
melhor

1. Não é
arrogante
sobre
habilidades
novos
2. Edifica
outros
verbalmente
3. Aceita crítico
4. Dá glória
para Deus
em tudo

1. Coloque
necessida
de de
esposa
primeiro
2. Coloque
necessida
de de
crianças
segundo
3. Educável,
procura
conselho

1. Coloque
necessidad
e dos
discípulos
como
prioridade
2. Procure
conselho
dos sábios
3. Confrona
em amor,
não orgulho

1. Modela
respeito
2. Ensina
outros a
fazer igual

Paciência e
perseverança

1. Espera sem 1. Não renuncia
reclamar
quando é
2. Não desiste
dificil
nas tarefas 2. Tolerante de
difíceis
outras
personalidad
es
3. Se dá bem
com crianças

1. Mostra
paciência em
casamento,
com crianças,
membros da
igreja….

1. Firme,
1. Modela
constante
paciencia
2. Paciente
2. Não
com
reclama
discipulos,
sobre
não exige
circunstânci
crescimento
as
rápido
negativas
demais
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Caráter
6. Autocontrole

Criança
(Depender)

Adolescente
(Desenvolver)

Adulto
(Devotar)

Mentor
(Discipular)

Patriarca
(Dignificar)

1. Não se
derrete
quando não
dá
2. Pode se
alegrar em
imperfeição

1. Equilibra
1. Fiel com
autoconjugue
imagem
com seus
2. Não se
olhos,
apaixona
coração e
com o
corpo
superficial
2. Mantém
3. Estável
puridade
emocionalm 3. Felicidade
ente
não é
4. Evita vícios
baseado
nascircunst
âncias

1. É fonte de
1. Modela
estabilidade
estabilidade
para outros 2. Ensina a
2. Tem efeito
geração
calmante
mais jovem
com outros
como ser
quando tem
firme
dificuldades
3. Não pula
para um
lado

7.
1. Faz tarefas
Responsabilida
quando é
de
mandado
2. Segue
rotina de
tarefas

1. Faz tarefa
1. Providencia
sem
para a
contabilidad
família
e direto
2. Dá para os
2. Leva
pobres e
responsabili
dízimo
dade ao
3. Sempre
sério
confiável
3. Tem
orgulho do
trabalho

1. Fiel no
ministério
da igreja
2. Auto
motivado
3. Procura ser
excelente

8. Sabedoria e
Discernimento

1. Liga
devocionais
familiares
para a vida
real
2. Segue a
consciência
que vem da
Bíblia

1. Pode ver o
relacioname
nto entre
causa e
efeito
2. Entende
que o
mundo é vã
3. Não
capturado
por coisas
triviais

1. Pode ver o 1. Pode
raiz dos
defender
problemas
bem a
2. Pode
crença
aplicar
2. Defende
princípios
com
Bíblicos nas
gentileza e
ocasiões
respeito
diferentes
3. Usa a
influencia
quando
aparece

9. Liderança

1. Modela
obediência
na frente de
outras
crianças
2. Não distrai
do processo
de aprender
de outros

1. Bem com
1. Dá energia
pressão dos
para
colegas
pessoas ao
2. Fique firme
redor
quando só
2. Fala
3. Dá pressão
quando tem
positivo
princípios
4. Escolha
violados
bem os
3. Planeja
amigos
bem

1. Tem as
prioridades
certas (Deus,
conjugue,
família, igreja,
trabalho,
recreio)

1. Confronta
com amor
2. Pergunta
até chegar
ao coração
3. Avalia
planos e
estratégios

1. Modela
responsabili
dade
2. Ensina ser
generoso

1. Engrandece
a influencia
2. Personage
m exige
respeito
3. Passa a
sabedoria
para outros
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4 Paradigmas dos Pais

PARADIGMA

META

PAPEL DOS PAIS

A Paradigma PASSARO

INDEPENDENCIA

PROVIDENCIAR

A Paradigma BUDDHA

IGNORANCIA DE MAL

PROTEGER

A Paradigma CHEFE

AUMENTO DE LUCRO
PESSOAL

SUPERVISIONAR/
PATROLAR

A Paradigma Bíblica

INSTRUÇÃO

PREPARAR
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A Paradigma Bíblica

Normalmente, pais querem o que para
suas crianças?

Biblicamente

INTELIGENTE

SÁBIO

POPULAR

AMIGÁVEL

ATLETO(se for menino)

ATRATIVA (se for menina)

MASCULINO

FEMININA
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Nome:_________________________

Introdução ao Relacionamento Cristão
Qual é o objetivo disso tudo?

A

B

Ter uma série de relacionamentos
românticos trágicos, e de curta
duração?

Ter um relacionamento permanente,
mutualmente agradável, e mutualmente
edificante ao longo da sua vida?

Quando se trata de romance, as pessoas afirmam que elas
estão à procura de um amor duradouro, mas temos de
compreender que a nossa sociedade, a nossa natureza
humana, e os sistemas de namoro existentes no mundo hoje em
dia nos levam para longe dessa meta.
Dave Graef

Quantos relacionamentos românticos realmente duram?
2 Perguntas para reflexão:
1. Quantos relacionamentos românticos duradouros uma pessoa pode ter antes
do casamento? (Nenhum que tenha sido duradouro.)
2. Quantos casamentos terminam em divórcio? (+/- 50%)

3 Guias para um Romance Espiritualmente Saudável
Regras Bíblicas:

Nossos Pais

Sabedoria BÍBLICA

Observações:
1. Todos os três guias irão contra a nossa natureza humana.
2. Existem regras bíblicas para o nosso próprio bem-estar. O objetivo de Deus
não é para que nós evitamos aquilo que é divertido do mundo. Na verdade, Ele
quer que experimentemos a alegria IDEAL. (Alegria essa que vem do Senhor)
3. Mesmo que meus pais não refletem a glória de Deus em suas vidas, nós
ainda podemos aprender muito com os erros deles.
4. Existem atividades que não podem ser proibidas, mas eles não são SÁBIAS
quando comparadas com aquilo que Deus tem guardado para aqueles que
desejam experimentar um relacionamento guiado pela Palavra do Senhor.

Guia # 1: Regras Bíblicas

Regra #1: Evite a IMMORALIDADE.
1 Corintios 10:8
“Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram — e num só dia morreram
vinte e três mil;…”
Observações:
1. Existe uma lista de pecados sexuais encontrados em Levítico 18. Os mais
comuns entre eles são:
(a) Fornicação - QUALQUER sexo fora do casamento
(b) O adultério - SEXO com cônjuge de outra pessoa, ou sexo com
alguém que não é o seu cônjuge.
(c) A homossexualidade - ATIVIDADE SEXUAL COM ALGUÉM DO
MESMO SEXO.
2. Sexo é uma bela expressão de intimidade conjugal.
3. Expressões sexuais devem ser reservadas para os relacionamentos que são:
(a) Monógamo - SEXUALMENTE EXCLUSIVO.
(b) Heterossexual - envolvendo GÊNEROS COMPLEMENTARES.
(c) Selado com um voto - CASADO.
4. O sexo é destinado a ser prazeroso dentro do contexto do casamento, e a
imoralidade é projetada para roubar-nos da profunda alegria que Deus planejou
para nós.
Conclusão: Deus criou não somente o casamento para ser uma união Bíblica,
mas também deixou bem claro os parâmetros pela qual essa instituição divina
deveria ser estabelecida, e como essa união deveria tomar forma no mundo.

Guia # 2: Nossos Pais
Regra #2: Evite qualquer “MENÇÃO” de Imoralidade.
Efésios 5:3
“Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade
sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de
cobiça; pois essas coisas não são próprias para os santos.”
Observações:
1. A idéia do texto demonstra uma atividade que fará com que você comece a
pensar sobre o sexo (fora do contexto do casamento). Isso, como temos visto,
é PECADO de acordo com Deus.
Deuteronômio 5:21
“Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem
sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma
que lhe pertença…”
2. Nós jamais deveríamos brincar com fogo.
Cântico dos Cânticos 2:7
Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo: não
despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser.

Regra #3: Evite a LASCÍVIA sexual.
Mateus 5:27-28
“Vocês ouviram o que foi dito: ‘Não adulterarás’. Mas eu lhes digo: Qualquer que olhar
para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.”
Observações:
1. PORNOGRAFIA é uma “alegria ladrão”. Ela irá roubar a sua alegria conjugal
e deixará apenas uma satisfação física temporária.
2. Quando alguém se veste de forma imprópria, devemos olhar para longe!
Jó 31:1
“Fiz um acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças.”

2 Princípios:
Princípio #1: Enquanto vivemos sob PROVISÃO dos
nossos pais, somos obrigados a obedece-los.
Efésios 6:1
“Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.”
Colossenses 3:20
“Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao
Senhor.”
1 Timóteo 3:4
“Ele (Bispo) deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com
toda a dignidade.”

Princípio #2: É sábio ouvir os conselhos de seus pais, e tolice ignorá-los.
Provérbios 1:8-9
Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles
serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço.
Provérbios 10:1
“O filho sábio dá alegria ao pai; o filho tolo dá tristeza à mãe.”
Provérbios 15:5
“O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão
revela prudência.”

Guia # 3: Sabedoria Bíblica

3 tipos de atração:
1. Atração FÍSICA
2. Atração pela PERSONALIDADE
3. Atração pelo CARÁTER
A Ordem Cronológica:

Atração FÍSICA

Quanto tempo você leva para perceber se
uma pessoa é fisicamente atraente ou
não?
(geralmente <1 segundo).

Atração pela PERSONALIDADE

Quanto tempo você leva para perceber se
você gosta de personalidade de uma
pessoa ou não?
(geralmente um ou dois encontros.)

Atração pelo CARÁTER

Quanto tempo você leva para realmente
conhecer o caráter de uma pessoa?
(Muito mais tempo.)

Conclusão Óbvia:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________

A Ordem de Importância:
Provérbios 31:30
“A beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor
será elogiada.”

1. A formosura é PASSAGEIRA.

Atração FÍSICA

2. A beleza é ENGANOSA.
A idéia não está relacionada com a
beleza física, mas sim de achar “graça
ou favor” aos olhos de outra pessoa.
Ex: Gen. 6:8; 19:19; 33:10; 39:4

3. O caráter é digno de LOUVOR.
“mas a mulher que teme o Senhor será
elogiada.”

Atração pela PERSONALIDADE

Atração pelo CARÁTER

Uma Analogia de Pescador

Atração FÍSICA

Uma pessoa RASA vai pescar em águas
rasas. Se existe uma aparência externa
agradável, ele ou ela estará interessada.
"Se ela é bonita, eu estou interessado."

Atração pela PERSONALIDADE
Uma pessoa APROFUNDANDA vai pescar
em águas mais profundas. Para ele ou ela, a
personalidade conta para alguma coisa
também.
"Se ela é bonita e divertida, eu estou
interessado."
Atração pelo CARÁTER

Uma pessoa PROFUNDA vai pescar em
águas profundas no fundo do lago. Para ele,
o caráter deve ser avaliado para que
realmente possa haver interesse.
"Se ela é bonita, divertida, e espiritualmente
madura, eu estou interessado."

Os “SIM’s” e “NÃO’s” de um
Romance Bíblico Saudável

3 Não’s:
Não #1: Não deixe que a BELEZA FÍSICA seja o que o atrai.
Só porque alguém é fisicamente atraente, não significa que sua personalidade
será compatível, ou que seu caráter será atraente. Não existe nada de errado
ao perceber que alguém é fisicamente atraente, mas você deve avaliar as suas
reações iniciais. Não fique muito interessado muito rapidamente. Lembre-se,
esta é uma atração superficial.
Problema: Um dos problemas comuns da atração física é um fenômeno
chamado de "projeção". Ou seja, quando uma pessoa está fisicamente atraída
por outra, ele irá projetar traços da personalidade e caráter que ele deseja
encontrar sobre aquela pessoa. Em outras palavras, vemos a pessoa por quem
nós queremos que ela seja, não por quem
ela realmente é. Isso talvez explique o
motivo de tantos divórcios hoje em dia.
Não #2: Não se COMPROMETA muito cedo.
Conhecer uma pessoa por quem ela
realmente é leva tempo. Evite a tentação
de entrar de cabeça em um compromisso
muito cedo. Dê a si mesmo a chance de
conhecer outras pessoas em contextos
múltiplos para que você possa realmente conhecer a pessoa por quem ela
realmente é.
Não #3: Não se envolva FISICAMENTE.
Quando um relacionamento se torna físico, toda a OBJETIVIDADE é perdida.
Os psicólogos concluíram que o erro de projeção mais do que triplica, quando
um casal começa a ter um relacionamento físico. O toque físico irá deixa-los
cegos, e eles não verão as verdadeiras qualidades da pessoa. Em um romance
Bíblico saudável, o casal irá adiar a relação física, a fim de manter uma
percepção objetiva do caráter da outra pessoa.

A Fórmula:
A Lei do Rendimento Decrescente:
+
Hormônios
+
Tempo à Sós
Caindo em Tentação

Quando o prazer é adquirido de forma ilegítima, a alegria que
ele produz irá diminuir com tempo e repetição, nunca
alcançando o nível da primeira experiência. Na tentativa de
continuar experimentando alegria, é preciso se aprofundar
mais e mais na mesma atividade até que não haja alegria
alguma encontrada naquilo que é feito.
Dave Graef

Ex: Montanha Russa

A PRIMEIRA VEZ

DEPOIS DE MUITAS VEZES

Ex: Você lembra o seu primeiro beijo?

Um beijo romântico pode produzir uma sensação de alegria
e prazer, mesmo que isso não seja uma expressão legítima
de intimidade no relacionamento. Se não for, ao longo do
tempo uma expressão legitima, essa expressāo irá perder o
seu significado. Normalmente, o casal irá entrar em um nível
mais profundo de intimidade a fim de receber o mesmo nível
de prazer. Por quê?
“A lei do Rendimento Decrescente.”

3 Sim’s:
Sim #1: Invista seu tempo em atividades que envolvem “QUALIDADE".
Atração pela
PERSONALIDADE

Atração pelo CARÁTER

Indo ao cinema

Projeto na empresa

Saindo para Jantar

Servindo na Igreja

Eventos de Diversão

Viagem Missionária

Indo ao Shopping

Atividades focadas no
Evangelho

Sim #2: Envolva pessoas objetivas (como seus pais e mentores).
Mesmo que você tente manter sua objetividade no
relacionamento, é muito difícil observar detalhes
importantes em relação ao seu “futuro
companheiro”. É por isso que é importante que
você não esteja sozinho durante este processo.
Envolva pessoas que você conhece bem, e que
oferecerão opiniões honestas sobre a pessoa que
você está interessado. Um bom ponto de partida
seria a falar abertamente com seus pais, pastores,
ou qualquer outro mentor que você conhece bem.
Observações:
1. Muitos pais se sentem desconfortáveis falando sobre qualquer coisa
relacionada a sexo. Continue fazendo perguntas sobre esse assunto!
2. Mesmo que seus pais tenham FALHADO nesta área, você pode aprender
muito através de seus erros.
Sim #3: Seja PROATIVO.
1. Não espere até que você esteja envolvido em um relacionamento para
pensar sobre o que você quer em um relacionamento.
2. Faça uma lista relacionada ao CARÁTER da pessoa que você está
procurando, e se envolva em atividades na qual você possa avaliar se o caráter
da pessoa se encaixa com a sua lista (Princípios devem ser Bíblicos)
3. Estabeleça regras e padrões pessoais para proteger sua pureza sexual.
Atividade: Coloque as seguintes atividades físicas em uma ordem natural de
progressão. (Atividade pode ser feita com pais, pastores, e mentores presentes).
Abraços de pequena duração

O beijo de "boa noite"

Relações sexuais

Flertando / agarrando / cutucando

O beijo “ocasional"

Afirmações verbais de interesse

Presença física amigável

Preliminares

O beijo “prolongado”

Segurando mãos

Longas conversas (a sós)

O famoso “agarra agarra”

Expressões Físicas

Níveis distintos das expressões físicas:

Mera
Presença

Presença Física amigável
Conversas prolongadas (à sós)
Afirmações verbais de interesse

Pre- Beijo

Flertando / agarrando / cutucando
Segurando mãos
Abraços de pequena duração

Beijo

O beijo de "boa noite"
O beijo “ocasional"
O beijo “prolongado”

Além

O famoso “agarra agarra”
Preliminares
Relações sexuais

A Expressão:

O Que Isso Comunica:

Presença Física amigável
~ Nós somos somente amigos.

Conversas prolongadas (à
sós)

~ Talvez um pouco mais…

Afirmações verbais de
interesse

~ Interesse (em ser algo mais…)

Flertando / agarrando /
cutucando

~ Atração

Segurando mãos

~ Interesse Exclusivo

Abraços de pequena duração

~ Intimidade Elementar

O beijo de "boa noite”

~ Desejo de mais Intimidade

O beijo “ocasional”

~ Maior Intimidade

O beijo “prolongado”

O famoso “agarra agarra”

~ Desejo exclusividade permanente
~ Exclusividade Permanente

Preliminares

~ Desejo por Intimidade Sexual

Relações sexuais

~ Intimidade Conjugal

As 3 Leis da Expressão Física:
Lei #1: A Lei de Legitimidade.

Se uma expressão física não estiver em proporção direta com a
intimidade relacional, a expressão é ilegítima. É uma mentira.
Dave Graef

1 Coríntios 6:18
“Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do
corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.”

Lei #2: A Lei da “Progressão Ascendente”.

Se uma expressão física é ilegítima, cada
passo de progressão física será
Se
mais fácil, pois este desejo está
uma
simplesmente sendo
expressão física é
impulsionado
legítima, cada passo
por desejos
de progressão física será
físicos (Carnais).
mais difícil porque exige
muito esforço para que haja pouco
desenvolvimento de intimidade relacional.

Algumas observações sobre expressões legítimas:
1. Devemos nos ESFORÇAR muito para buscar um relacionamento saudável.
Cada passo em busca de um relacionamento correto deve ser
CONTEMPLATIVO.
2. Cada passo tomado corretamente irá lhe trazer mais ALEGRIA.
3. O relacionamento e a alegria que será produzida
RESISTIRÁ, pois não estarão sujeitos à lei dos rendimentos
decrescentes.

Algumas observações sobre expressões ilegítimas:
1. Parece NATURAL progredir no relacionamento, pois você não precisa sequer
pensar no que está acontecendo.
2. Cada passo tomado vai lhe trazer uma alegria TEMPORÁRIA que irá diminuir
com o tempo e a repetição do processo.
3. O relacionamento vai ACABAR porque as expressões físicas estão sujeitas à
lei dos rendimentos decrescentes.

Lei #3: A Lei da “Progressão Descendente”
Essa lei é extremamente perigosa, pois essa progressão
normalmente acontece rapidamente sem que as pessoas
envolvidas percebam o perigo desse relacionamento.

Se uma expressão física é legítima, cada passo dado no relacionamento
físico será mais DIFÍCIL de tomar do que o último passo dado.

Se uma expressão física é ilegítima, cada passo dado no relacionamento
físico será mais FÁCIL de tomar do que o último passo dado.

Idéia básica: O ângulo fica mais íngreme com o tempo!

Presença Física amigável
Conversas prolongadas (à sós)
Afirmações verbais de interesse

Pode levar MESES!

Flertando / agarrando / cutucando
Segurando mãos
Abraços de pequena duração

Pode levar SEMANAS!

O beijo de "boa noite"
O beijo “ocasional"
O beijo “prolongado”
O famoso “agarra agarra”
Preliminares
Relações sexuais

Pode levar DIAS!

Pode levar MINUTOS!

Observações sobre esse processo:
1. É fácil e natural fracassar. (Devemos lutar contra a nossa natureza).
2. É impossível voltar no tempo, mas você voltar aos princípios Bíblicos.

Qual é o objetivo disso tudo?

A

B

Ter uma série de relacionamentos
românticos trágicos, e de curta
duração?

Ter um relacionamento permanente,
mutualmente agradável, e mutualmente
edificante ao longo da sua vida?

Intimidade Conjugal
Marital Intimacy
Nome: ________________________________

Introdução: Os 3 Tipos de Intimidade
Intimidade
Espiritual

Intimidade
da Alma

Observações:

Intimidade
Fisical

Definido:
Desenvolvemos nossas vidas espirituais mas compartilhamos em nossa SUBMISSÃO
ao nosso Deus. Isto permite que compartilhamos o propósito que Deus tem por nós
como um casal.
Se você só se preocupe com teus DESEJOS, você será egoísta, dominante e julgará e
terá mais conflito entre seu conjugue e você. Minha atitude para meu conjugue
piorará.

Deus

Compromisso com
Deus

Intimidade
Marido

Esposa

Compromisso
consigo mesmo
Conflitos

I. Intimidade Espiritual
Intimidade espiritual cresce com o crescimento de cada pessoa na
sua devoção a Deus. Cada uma aprende e cumpre suas tarefas sem julgar o progresso
da outra.
Se decidimos se dedicar a Deus, permitiremos que Ele nos GUIE e GOVERNE.
Guiar:

Salmos 23:1; I Corintios 6:19; II Corintios 4:5

Quando somos dedicados a Deus ganhamos sabedoria e poder e minha atitude para
com meu conjugue é bem melhor! Aprendo caraterísticas como Altruísmo,
Amor AGAPE, Serviço e PACIÊNCIA.
Atividade:
Leva tempo agora para conversar com seu conjugue sobre sua dedicação a
Deus consigo mesmo. Em quais areas você está lutando? Quais passos pode tomar
para melhorar nesta area?

II. Intimidade da Alma
Definição:
1. Alma
Quando falamos sobre a alma, existe três aspetos da vida que leva em
consideração. Qualquer coisa que tem uma alma tem que ter três partes.
a. MENTE: O que pensamos.
b. EMOÇÕES: O que sentimos.
c. VONTADE: O que desejamos.
2. Intimidade:
Não pode entender intimidade sem entender primeiramente três conotações no
significado da palavra.

a. SIGILO : O que nós manter escondido.
b . REVELANDO : O que nós compartilhamos .
(Então intimidade é revelar o que está escondido normalmente.)
c . EXCLUSIVIDADE : Com quem compartilhá-lo.
3. Intimidade da Alma

Intimidade da Alma é o vínculo entre cônjuges que revelam seus
pensamentos mais profundos , sentimentos íntimos, e desejos
exclusivamente com o outro.
PENSAMENTOS
SENTIMENTOS
DESEJOS

* Nota : Intimidade da Alma é uma rua de mão dupla. Trata-se de
disposição de REVELAR os seus pensamentos íntimos, sentimentos e
desejos; mas é tanto sobre ouvir e ENTENDER os pensamentos,
sentimentos e desejos de seu cônjuge.
Impedimentos:

1. Pensar que é o meu trabalho para MUDAR a outra pessoa.
2. Pensar que nós sempre temos que CONCORDAR para ser feliz.
3. Incapacidade ou falta de vontade de se ABRIR com a outra pessoa.
4. VALORES diferentes
FERRAMENTOS para superar estes impedimentos:

1. Escuta ATIVO
2. Café semanal & Hora de CONVERSA
3. Reunião da FAMÍLIA mensal
4. Estabelece VALORES familiares compartilhadas
Fala com seu conjugue agora. Quais são os impedimentos com que você luta
mais? Quais ferramentos você precisa no seu relacionamento?

III. Intimidade Físico
Premissa:
Intimidade em nosso relacionamento sexual vem de um entendimento de
que o prazer encontrado no sexo só pode ser verdadeiramente
experimentado fora do reino do egoísmo e da perversão.
Quando o casal entende o propósito de Deus para sexo, o relacionamento vai ser uma
expressão de verdades bíblicas.
Hebreus 13:4
O casamento deve ser honrado por todos; o leito
conjugal, conservado puro; pois Deus julgará os
imorais e os adúlteros.
Os Propósitos de sexo no casamento:
1.

RETRATO (do amor de Cristo para a igreja)
Efésios 5:25-27 Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou
a igreja e entregou-se por ela para santificá- la, tendo-a purificado pelo lavar
da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja
gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável.

2.

PROCREAÇÃO
Gênesis 1:28
28 Deus os abençoou, e lhes disse: “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham
e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e
sobre todos os animais que se movem pela terra”.

3.

PAIXÃO (Intimidade e Parceria)
Cântico de Cânticos 2:2-6
2Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. 3. Como
uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens.
Tenho prazer em sentar-me à sua sombra; o seu fruto é doce ao meu paladar.
Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor.
Por favor, sustentem-me com passas, revigorem-me com maçãs, pois estou
doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o
seu braço direito me abrace.

4.

PRAZER
Provérbios 5:18
18 Seja bendita a sua fonte! Alegre-se com a esposa da sua juventude.

Como ter sexo sagrado:
1. Conhece o PROPÓSITO.
O propósito é…
(a) …Enriquecer a vida do casal e…
(b) …Ser um instrumento de graça para a outra pessoa.
É preciso compreender o propósito de Deus para a nossa intimidade sexual , sabendo
que Deus quer usar a nossa relação sexual para ensinar e compartilhar sua graça.
I Corinthians 7:3-4
O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da
mesma forma a mulher para com o seu marido. 4 A mulher não tem autoridade sobre o
seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade
sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher.

“Quando dois se tornam uma só carne, seus
corpos estão ao serviço da outra pessoa . O
melhor sexo ocorre quando a sua alegria
vem da outra..”
- John Piper “Deus não criou este capacidade enorme para prazer
simplesmente para garantir que haveria uma próxima geração”

2. Aguarda no contexto Bíblico.
Hebreus 13:4
4 O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado puro;
pois Deus julgará os imorais e os adúlteros..
Fora do contexto bíblico, sexo é um ato PERVERSO.
3. Deixe ser SAUDÁVEL não PERVERSO.
Q. Quando é que sexo é saudável?
A. O sexo é saudável quando se permanece dentro dos propósitos e limites
bíblicos.

Entre um HOMEM e uma MULHER que estão vinculados por um VOTO
de casamento.
Efésios 4:17-19
17 Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os
gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão
obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da
ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo
perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com
avidez toda espécie de impureza.
Judas 5-7
5 Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o
Senhor libertou um povo do Egito mas, posteriormente, destruiu os que não
creram. E, quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade
mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos
com correntes eternas para o juízo do grande Dia. De modo semelhante a estes,
Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a
relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem
de exemplo.
Exemplos de sexo que não é saudável:
~ Incesto
~ Homosexualidade
~ Estupro
~ Adultério
~ Prostituição
~ Bestialidade
~ Dano

Quando é que sexo é SAUDÁVEL?
1. A Bíblia diz que os cônjuges devem OFERECER seus corpos entre si em
casamento , e não deve negar o outro, exceto para ocasiões especiais, por um
curto período de tempo. ( I Coríntios 7:5)
2. Deus fez homens e mulheres como criaturas SEXUAIS. Ele projetou de
propósito o nosso corpo com sistemas nervosos capazes de desfrutar o prazer
sexual.
3. Sexo dentro de casamento é bom, saudável e ORDENADO por Deus.
Actividade:
Leva tempo agora para falar com seu conjugue sobre sexo no seu casamento. É
saudável? O que pode fazer para ser mais saudável e que pode
desfrutar ainda mais?

Sexo de Acordo com a
Bíblia
Entendendo o Plano de Deus Para a Intimidade Sexual
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Introdução: Beleza e Feiura
Declarações introdutórias:
1. Sexo é algo lindo.
É poderoso. É agradável. É um dom de Deus.
2. Sexo também pode ser feio.
Pode ser torcido, pervertido, distorcido e feio. Pode fazer uma pessoa se sentir
vazia ao ponto de perguntar a si mesmo, "É isso? Isso é tudo o que existe?"
3. Sexo é subestimado.
a. Pelas principais religiões
“Não são apenas as pessoas não-religiosas que tendem a ter um entendimento errôneo
em relação ao sexo. Quando pensamos em religiões convencionais que desvalorizam o
sexo, a primeira que vem à mente talvez seja a religião Islâmica. O Islã é uma influência
crescente no mundo de hoje e ensina claramente que o valor de uma mulher é
exatamente metade do valor de um homem. Como você pode valorizar o sexo quando
você desvaloriza um dos gêneros sexuais complementares dessa relação? Isso destrói o
valor do sexo. Uma grande parte do sexo é a apreciação e reconhecimento do valor da
outra pessoa envolvida no relacionamento. Se você desvalorizar a mulher,
transformando-a em um mero objeto para o prazer físico do homem, então você já está
demonstrando que você não entende o valor e o significado do sexo.” - Dave Graef

b. Pelo Cristianismo (às vezes)
“Como a igreja desvalorizou o sexo? A igreja frequentemente
desvalorizou o sexo tratando-o como algo sujo. Esta é uma declaração
excessivamente generalizada, mas tem semelhança com a realidade.
Segundo a Bíblia, o sexo e também a atração sexual são algo lindo, mas
muitos cristãos se envergonham disso.” - Dave Graef

Considere as palavras de Salomão em Cântico dos Cânticos 1: 2-6. Compare a
forma como o homem responde no capítulo 4, versículos 4 a 7.
c. Especialmente por secularistas!
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A moralidade moderna e a nossa
resposta
Secularistas, aqueles que não levam em conta a existência de
Deus, nunca conseguirão entender o valor do sexo. Sem conhecer
o Doador das dádivas, o presente certamente não será apreciado.
No mundo secular, o sexo se tornou livre para todos. Isso é
completamente egoísta, distorcido e abusivo. O resultado é uma
diminuição de estima por um dos grandes presentes de Deus para a
raça humana.
Q. Então, qual é a ideia de Deus para o sexo?
De acordo com a Palavra de Deus, o sexo é uma parte vital da construção de um lar
estável. Veja como isso funciona:
1. Deus criou os gêneros para serem únicos e complementares.
2. Suas diferenças, por natureza, se atraem.
3. Conforme a intimidade cresce, eles aprofundam seu comprometimento.
4. Esse comprometimento faz com que cada parte rejeite outras perspectivas
que podem aparecer ao longo dessa caminhada.
5. Então, depois que esse compromisso foi selado com um voto, eles celebram
esse nível de intimidade através das relações sexuais.
6. O resultado de uma relação sexual saudável não é somente a procriação,
mas também uma vida em união crescente entre cônjuges.
7. Os resultados de seguir o propósito de Deus serão:
a. Pais comprometidos.
b. Um lar estável.
c. Exemplos positivos para seus filhos seguirem.
Copyright © 2015 Servant Leader International

60

Moralidade e Natureza
Objetivo deste curso: Ajudar você a apreciar e desfrutar este presente
de Deus, ou seja, o sexo e a reconhecer qualquer ideia falsa a respeito do sexo que
acabará por destruir o valor e propósito de Deus para os Seus filhos.

“Ninguém tem o direito de julgar as ações de outras pessoas como certas ou
erradas.”

A realidade:
No passado, nós éramos o padrão da moralidade, mas agora somos desprezados
pela nossa moralidade.
A nova moralidade:
Isso é baseado no pressuposto moderno de que não há absolutos. No passado,
quando um adúltero olhava para um cristão ele pensava: "Sinto-me culpado por não
viver como aquela pessoa moralmente". Agora ele se considerará moralmente superior
ao cristão, porque ele, pelo menos, não julga os adúlteros. Isso que demonstra que
existe uma inversão de valores hoje em dia em na sociedade que vivemos.
A resposta tradicional da igreja:
O mundo: “Não há absolutos”
A igreja: “Isso não é lógico! Pois, isso é uma afirmação absoluta!”.
[A Igreja se afasta orgulhosa de ganhar o argumento. Mas, o mundo continua …]
O mundo: “Bem. Então o único absoluto é que não há absolutos”.

1 Pedro 3:9-16
[O mundo se afasta orgulhoso de ganhar o argumento]
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Qual deveria ser a nossa resposta:
É hora de engajarmos novamente, mas, dessa vez com a intenção de ganhar pessoas,
e não argumentos.
Vamos falar sobre sexo em termos de sua moralidade e sua naturalidade. É bom definir
esses termos para que possamos explicar claramente nossas crenças a quem pede.

I. Moralidade
Por moralidade, me refiro a uma ação que é moralmente correta, seja qual for a norma
daquilo que estamos falando. Nossos padrões podem diferir dos padrões que existem
em nossa cultura, mas pelo menos isso nos dá uma orientação para conversar, usando
os mesmos termos.
Para o cristão, os padrões morais estão baseados nas Escrituras. Aos olhos do mundo
secular o padrão é imaginário e, por isso, não tem qualquer valor para eles. É por isso
que um cristão considera que é imoral para um homem ter relações sexuais com uma
mulher antes do casamento, mas, na era pós-moderna o mundo argumentará o
contrário. É imoral para nós porque viola um padrão Bíblico. O mundo não têm esse
mesmo padrão, fazendo com que o sexo não seja uma violação e nem seja imoral.
Haverá casos de moralidade, no entanto que concordaremos com pessoas de crenças
opostas a nossa. Por exemplo, que o estupro seja algo errado. Por quê? Porque o
estupro realmente viola tanto o padrão dessa pessoa quanto o nosso. O nosso porquê
não cumpre o propósito Bíblico do sexo e está causando dano a outra pessoa; o deles
porquê uma pessoa está violentando outra pessoa para atender seu desejo sexual.
Portanto, há uma sobreposição de moralidade, mas, não porque eles concordam com a
mesma base moral que nós acreditamos.

II. Naturalidade
Ao usar a palavra “natural”, eu estou me referindo a maneira como o corpo humano foi
projetado. Podemos discordar com os secularistas quanto à origem desse “projeto”,
mas, o projeto é visível para todos, no entanto. Para nós, os corpos masculino e
feminino se completam sexualmente porque isso faz parte da criação divina de Deus
para o casamento. O sexo é uma expressão de intimidade. Para o secularista,
entretanto, o processo evolutivo vem eliminando ao longo de milhões de anos
quaisquer traços que não promovam a saúde e a sobrevivência da espécie. E, contudo,
tanto um relacionamento de dois homens quanto duas mulheres se torna um
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relacionamento sexualmente incapaz de fazer a sua parte na preservação da espécie.
Por isso, não é natural neste sentido da palavra.

III. As 4 categorias de comportamento sexual
Vamos criar um diagrama que inclua todas as quatro categorias criadas por essas duas
ideias.
Natural

Não natural

A

D

Sexo Moral e Natural

Sexo Moral, mas, não natural

B

C

Sexo Imoral, mas, Natural

Sexo Imoral e não natural

Moral

Imoral

Sexo conjugal: O sexo como expressão física da intimidade relacional, que é
confirmado através do vínculo exclusivo de um voto matrimonial.
A. Sexo Moral e Natural
B. Sexo Imoral, mas, Natural
Lembre-se, sexo natural é o sexo de acordo com seu projeto natural. Ou seja,
funciona biologicamente e promove uma propagação saudável da espécie.
Também é natural no sentido de que é atraente por natureza. O prazer nos incita
a isso. Então, nesta categoria, estamos falando do sexo que é natural.
Agora, já determinamos que o sexo natural pode ser moralmente bom. Pode ser
uma expressão altruísta de intimidade. Mas, como sabemos quando nossas
naturezas nos orientaram erroneamente? ...no sentido moral? Sabemos que
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nossas naturezas nos orientaram mal quando o sexo se torna egoísta. Ou seja,
sexo torna-se meramente um modo de receber prazer físico em vez da nossa
expressão de intimidade relacional. O sexo se torna vazio de seu verdadeiro
valor. É precisamente esse tipo de atividade sexual que encontramos na
categoria B. Existem dois tipos:
1. Fornicação - (Mt 15:18-19, Col 3:5-7, Ef 5:5)
Definição: Sexo fora do casamento.
Alguns podem argumentar que ainda há intimidade quando duas pessoas
solteiras fazem sexo. Embora isso possa ser verdade, só é verdade até certo
ponto. Perceba que o sexo é a expressão final da intimidade física. Não há
como ir além disso, pelo menos não na categoria B. Mas uma relação
romântica não comprometida não demonstra o nível supremo de intimidade
relacional. Quando duas pessoas não comprometidas têm relações sexuais,
há uma desconexão entre a expressão (intimidade sexual) e o significado
real da expressão (intimidade relacional.) Com isso, a própria expressão
acaba perdendo seu significado real. O sexo torna-se uma expressão
desonesta de intimidade pois não exalta o nível correto de comprometimento
entre ambas pessoas envolvidas.
2. Adultério - (Ex. 20:14, Prov. 5:3-6, 6:25-26, 2 Ped

2:12-14)

Definição: Sexo com o cônjuge de outra pessoa, ou sexo com alguém que
não seja seu cônjuge.
A Bíblia ensina que o adultério é natural, mas imoral. O adultério é natural no
sentido de que a atração sexual de uma pessoa não cessa simplesmente
porque houve uma declaração de exclusividade. A mesma atração física que
me atraiu para minha esposa também poderia me afastar dela. Isso é
natural, mas, é imoral. Por quê? Porque, mais uma vez, é egoísta e
desonesto.

C. Sexo Imoral e não natural
Ao dizer que certa atividade sexual é antinatural, estou simplesmente dizendo que
ela vai contra o projeto natural da vida. Isto é aparente, tanto para quem acredita
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em Deus e na criação do homem quanto para quem acredita na evolução da raça
humana. Existe um padrão cientificamente observável e natural para o sexo, e
qualquer outro comportamento sexual está fora disso.
Sexo é fisicamente projetado para o prazer e para a procriação das espécies.
Até mesmo um ateu ou um secularista precisam admitir que o sexo tem a função
de, pelo menos, promover o prazer ao ser humano e multiplicar as espécies.
Sexo na categoria A (sexo conjugal) é natural. E ele pode levar à multiplicação da
raça humana. Ou seja, é dessa forma que os bebes são feitos! O sexo da
categoria (fornicação e adultério) são também naturais. E eles também podem
gerar crianças. Mas, a categoria C é diferente. Há um tipo de atividade sexual que
vai contra a natureza humana e contra a procriação da espécie.
Entre eles estão:
1. Homossexualidade:
Definição: Sexo com alguém do mesmo gênero. (Levítico
18:22-30)
Mesmo um secularista deve admitir que o sexo não natural, como
a homossexualidade, nunca pode levar ou ajudar na propagação da espécie
humana. E como cristãos sabemos que também não leva ao cumprimento da
Grande Comissão de Gênesis 1:26-28, pare "ser frutífero, multiplicar e encher a
terra". Em ambos os casos, qualquer atração sexual que categoricamente não
pode levar à procriação é antinatural. E assim imoral.
Outros exemplos incluiriam:
2. Pedofilia:
Definição: Sexo entre adultos e crianças.
3. Bestialidade:
Definição: Sexo com outras espécies (não humanas).
4. Orgias, estupro, etc.
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* Qualquer atividade sexual que vá contra o projeto natural é antinatural e imoral.
(Isso não significa que elas sejam igualmente imorais.)
D. Moral, mas sexo não natural
Para aquele que crê na Bíblia, esta categoria não existe. Se isso vai contra o projeto
natural das coisas, vai também contra Deus, pois, Deus é o Criador de todas as coisas.
Para o secularista, o argumento poderia ser feito de que ele ainda é imoral. Se o
processo evolutivo se destina a melhorar o bem-estar da espécie, então qualquer
atividade fora do âmbito da natureza poderia ser considerada imoral também.
Conclusão: Uma compreensão mais completa das categorias de atividades sexuais
descritas acima irá parecer com o seguinte diagrama:
Natural

Não natural

A

D

Sexo Moral e Natural

Sexo Moral, mas, não natural

“Sexo conjugal”

“Não Existe”

B

C

Sexo Imoral, mas, Natural

Sexo Imoral e não natural

“Fornicação”

“Homossexualidade”
“Pedofilia”
“Bestialidade”
“Etc.”

Moral

Imoral

“Adultério”

Uma advertência importante:
Q. O sexo inter-racial pode ser considerado não natural? Não.
Q. E pode ser considerado imoral? Não! (As orientações do Antigo Testamento foram
baseadas na crença, não da linhagem sanguínea.)
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Natureza vs. Nutrir
Muitos acreditam que alguma atividade sexual de Categoria C, como a
homossexualidade, é natural, mesmo que nunca possa levar à procriação da espécie. A
teoria do "Gene Gay" propaga a idéia de que a homossexualidade é genética, assim
como os traços das raças. Mas, se isso fosse verdade, então Deus seria injusto por
condenar a homossexualidade como pecaminosa. Não seria diferente de Deus
condenar alguma raça por ter determinados traços físicos. Pelo menos, esse é o
argumento. Existem vários problemas com a teoria do Gene Gay.
Problemas com a teoria do Gene Gay:
1. Orientação sexual não é geneticamente detectável.
2. Orientação sexual pode mudar.
Exemplos:
a. O movimento LUG
b. A orientação sexual muda com frequência nos presídios
3. Se a orientação sexual fosse genética, já teria sido extinguido a muito tempo
atrás.
E quanto a todos os argumentos que
"provam" que a homossexualidade é
genética?
Houveram extensos estudos que
tentaram provar a teoria do gene gay,
mas, todos eles falharam. Mesmo que
esses estudiosos aleguem que eles não
falharam, a verdade é que eles não
conseguiram sustentar cientificamente
essa teoria. Mesmo os estudos mais
conclusivos que advogam a favor dessa teoria, eles concluíram que os hormônios, a
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condição do nascimento e a estrutura do ambiente também desempenham papéis
influenciadores sobre o desenvolvimento humano e sobre o comportamento sexual.
(Conforme notícia publicada no The Washington Post: How Our Genes Could Make Us
Gay Or Straight – Como nossos genes podem fazer-nos gays ou heteros). Mesmo
assim, eles admitem que estudos semelhantes apresentam "resultados contraditórios".
Como eles podem tirar conclusões quando os resultados contradizem as suas teses? A
resposta é que você não pode fazer conclusões e, especialmente, falando
cientificamente. Como seus estudos podem apoiar a teoria do gene gay e refutá-la ao
mesmo tempo? A resposta para isso é como definimos nossos termos.
Correspondência Familiar versos Relação Genética
Cada teste que supostamente apoiou a teoria do gene gay propositadamente suscitou
novas definições para duas palavras: familiares e genéticas. Se você assumir que
estas duas palavras têm o mesmo significado, é possível conceber uma experiência
que irá mostrar uma correlação estatística entre os membros da família. Ou seja, se
você está biologicamente relacionado a um pai homossexual, então você vai ter uma
maior possibilidade de ser homossexual. Os testes mostraram que isso é verdade.
Repetitivamente.
Então é verdade, de acordo com estes estudos, que filhos de homossexuais, embora
nascidos heterossexuais e crescidos como tal, tem mais propensão a se tornarem
homossexuais. Mas, a questão é: isso ocorre por causa de uma relação genética? Ou
isso é apenas decorrência do convívio familiar?
Por que essa questão é importante? Porque os mesmos estudos que apoiam a teoria
do gene gay apoiam também a teoria Bíblica (ainda que indiretamente). Na verdade,
eles apoiam a teoria Bíblica até mesmo melhor do que apoiam a sua própria teoria. Os
seguidores da Bíblia acreditam que a orientação sexual tem mais haver com a
educação do que com a natureza. Claro que conviver com pais gays aumentará a
probalidade de que a criança se torne gay também! Mas, isso não prova a conexão
genética! É simplesmente uma resposta ao ambiente familiar. Nada mais que isso.
Estes estudos não podem provar sua teoria porque eles não descartaram os fatores
externos (como os exemplos de comportamento).
Mas não há uma maneira de excluir fatores externos?
A resposta para essa pergunta é sim. Os cientistas precisam estudar casos onde a
relação genética existe, mas, não a influência familiar. Em outras palavras: devem
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estudar casos de adoção. E alguns cientistas fizeram exatamente isso. Eles estudaram
casos de pessoas que haviam sido, biologicamente, filhos de pais homosexuals, mas
que foram adotados por pais heterossexuais e criados em um ambiente sem
homossexualidade. Você consegue imaginar o que eles descobriram? Eles
descobriram de maneira muito consistente que não havia correlação genética de
homossexualidade entre os filhos e os pais. É isso! O filho biológico de uma pessoa
homossexual tem exatamente a mesma probabilidade de ser heterossexual como
qualquer outra pessoa heterossexual. Basta que ela seja criada em um lar cujos pais
sejam heterossexuais. Na verdade, isso demonstra que há 0% de correlação entre a
questão genética e a orientação sexual...0%! Isso é o que significa “resultados
contraditórios”.
Testes ainda mais extensos foram realizados com gêmeos. Mesmo com gêmeos, que
deveriam ser geneticamente iguais, verificou-se que a influência do ambiente por si só
pode levar a um gêmeo a ser homossexual e um gêmeo a ser heterossexual. Como
isso pode ocorrer se os gêmeos são geneticamente idênticos? A resposta, mais uma
vez, é que a relação genética não existe quando se trata de orientação sexual. É
simples assim! Por isso, a teoria do "gene gay" deve ser descartada. Então, quando
você lê provas supostamente "conclusivas" que apóiam a teoria do gene gay e em
algum lugar dos estudos eles dizem "alguns estudos produziram resultados
contraditórios", investigue mais. Por que eles produziram resultados contraditórios?
Porque eles foram testados sem consideração de quaisquer outros fatores, apenas as
correlações genéticas. Esses mesmos estudos irão refutar a teoria do gene gay cada
vez mais.
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Causas da Homossexualidade
Se a homossexualidade não é natural, o que a
causa?
A resposta a essa pergunta é complicada, mas deve ser
questionada e respondida. Aqui estão cinco fatores que
contribuíram para este aumento de atração entre
pessoas do mesmo sexo tal qual vemos em todo o
mundo hoje. Pode haver mais fatores, mas as
correlações entre esses fatores e as pessoas que experimentam a atração do mesmo
sexo é tão forte que seria difícil ignorar a relação causal entre eles.
1. Entendimento errôneo de Masculinidade e Feminilidade
Nossas definições culturais sobre masculinidade e feminilidade estão em constante
estado de mudança. O que significa ser um homem? Bem, depende para quem você
está perguntando. Para alguns, isso significa que você investe a maior parte do seu
tempo livre olhando esportes ou praticando esportes. Homens são durões. E,
obviamente, eles nunca choram porque seria sinal de fraqueza. Os homens carregam
fardos pesados e nunca desperdiçam seu tempo falando sobre sentimentos, emoções
e outras coisas sem sentido prático e objetivo.
Quando as crianças são submetidas a esse falso padrão de masculinidade, percebe-se
porque muitos rapazes podem facilmente abandonar a ideia da masculinidade. Os
modelos masculinos que colocamos de referencia para nossos filhos de fato moldam a
sua compreensão sobre masculinidade.
Em resposta a isso, alguns tem definido a masculinidade levando-a para o outro
extremo. Eles pensam que podem considerar a masculinidade de forma similar à
infância, ou seja, o homem pode continuar vivendo como um garoto por mais alguns
anos. A ideia é que os homens não precisam amadurecer. Na verdade, eles não
conseguem! Eles se tornam escravos dos seus caprichos e vaidades e fica difícil
esperar que eles assumam suas verdadeiras responsabilidades. É esse tipo de
pensamento que tem levado uma gerações e jovens adultos a justificarem seus vícios
em videogames e histórias em quadrinhos até os 30 anos ou mais.
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Considere a série Americana “Comic Book Men.” A narrativa desse seriado demonstra
uma ideia de masculinidade onde ela é reduzida à imaturidade e à escravidão da autosatisfação através de uma imaginação infantil. Porque isso se tornou popular? É
popular porque muitos aceitaram isso como norma. Eles rejeitam a noção geral de
masculinidade, e se afastam o máximo que conseguirem desse realidade.
A definição cultural de feminilidade também está em constante mudança. A primeira lei
do retrato feminino no mundo do entretenimento é: Para cada Rambo, existe uma
oposta e similar Lara Croft. O que eu quero dizer com
isso é que as mulheres são constantemente mais
valorizadas quando assumem os papéis que,
tradicionalmente, pertenciam aos homens. É como se
a feminilidade, ao invés de florescer através daquilo
que ela tem de beleza em si mesma, tenha sido
reduzida a uma mera imitação daquilo que a
masculinidade deveria produzir na vida dos homens.
2. Confusão dos papéis dos pais
Papéis Bíblicos de um Pai

Papéis Bíblicos de uma Mãe

Pastor
Provedor
Protetor

Nutrir o corpo
Nutrir a alma
Nutrir o espírito

3. A Exposição Prematura
Crianças não são criaturas sexuais. Seus gêneros são compatíveis com a sua
identidade, mas, quando são expostas a coisas sexuais prematuramente o sexo se
torna feio. A exposição precoce, até mesmo ao sexo natural, pode desenvolver na
criança uma aversão ao sexo, incluindo o sexo natural. Duas formas de exposição
prematuras que devem ser evitadas:
a. Exposição imprópria à vida sexual da mãe e do pai.
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Há uma boa e uma má exposição à vida sexual da mãe e do pai. Uma boa exposição
será (a) geral em vez de específica e (b) em uma idade apropriada.
As crianças devem ter uma exposição geral à atração sexual.
Eles devem saber que a mãe e o pai se amam. Eu não estou
falando sobre o "amor" no mesmo sentido que nós amamos
nosso vizinho, ou amamos nossos inimigos. Claro que eles
precisam ver isso também, mas eu estou falando sobre o amor
no sentido natural, sentimental, romântico da palavra. Eles não
precisam ver os detalhes, mas eles devem ver exibições
regulares de afeto. Isso é uma coisa saudável! Quando eles
vêem sua mãe e seu pai segurando as mãos, ou se
aproximando para assistir a um filme juntos, eles vêem como
uma relação sexual saudável deve ser.
As crianças desenvolvem seus conceitos de como é uma vida sexual saudável
observando a interação entre seus pais. Uma exposição negativa à vida sexual da mãe
e do pai se dá, obviamente, quando eles reconhecem que não há uma vida apaixonada
entre eles. Se a vida sexual dos pais é inexistente,
então sua imagem de sexo conjugal será de uma
prisão sem amor, sem sexo... será como uma bola
ferro e uma corrente. Não é de se admirar por que
tantos adolescentes e jovens adultos e solteiros
procuram satisfação sexual fora de um ambiente
sexual saudável e conjugal.
b. Pornografia / Nudez Grafica
Quando as crianças, ou mesmo os adultos, se permitem "espiar" a intimidade sexual de
outra pessoa, a idéia inteira da intimidade é destruída.
Intimidade carrega duas conotações: (a) Segredo e (b) Exclusividade. Ser íntimo
significa, então, que você compartilha apenas com a pessoa de quem você é íntimo
aquilo que você mantém escondido dos outros. A pornografia destrói isso! E mesmo o
sexo natural se torna feio quando exposto, de maneira que muitos passaram a se
interessar pelo sexo não natural.
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4. Estupro e/ou Abuso
Por mais belo que seja o sexo conjugal, o sexo pode se tornar terrivelmente feio
quando é imposto a alguém. Definição de estupro - atividade sexual não consensual.
Uma pessoa força o ato físico sobre o outro enquanto o direito dessa pessoa de
recusar não é considerado. Isso é uma completa perversão do desígnio de Deus.
O sexo conjugal ganha a confiança relacional da outra pessoa. O estupro ignora esse
processo de forma egoísta e violenta buscando a auto-satisfação física. Essa é
exatamente a extremidade oposta do espectro da visão cristã do sexo, em que uma
pessoa procura agradar seu cônjuge sem impor seus desejos egoístas sobre a pessoa.
Assim a violação se torna um ato que distorce a intenção de Deus em relação ao Seu
plano para a humanidade. Muitas pessoas - nem todos - que foram estupradas ou
abusadas sexualmente perderam o interesse pelo sexo oposto. E em alguns casos até
começaram a sentir desejos sexuais pelo sexo oposto como consequência do abuso.

5. A Lei de Diminuição do Retorno
Há outro fator que muitas vezes desempenha um papel
no transtorno de identidade de gênero de alguém. Este
é encontrado diretamente nas Escrituras.

A Lei de Diminuição
de Retorno

Romanos 1: 18-32 descreve o caminho para a Quando uma sensação de
degradação total. Em Romanos 1, vemos uma lei
alegria é adquirida
chamada de “A Lei de Retornos Decrescentes”, que
ilegitimamente, o nível de
simplesmente afirma que quando uma sensação de
alegria diminuirá com o
alegria é adquirida ilegitimamente, o nível de alegria irá
tempo e com a repetição.
diminuir com o tempo e com a repetição. Ou seja, o que
pode ter sido divertido na primeira vez, será um pouco
menos divertido na próxima vez. Com o tempo, pode até aborrecê-lo. Então o que você
vai fazer? Você experimentará algo maior ou melhor...ou pelo menos algo diferente.
Para muitos, o prazer sexual é valorizado simplesmente por seu prazer físico e
temporal. Não é uma expressão de intimidade. É um ato de auto-indulgência. Quando o
sexo é experimentado pela primeira vez, mesmo que não seja uma expressão de
intimidade, pode haver um alto nível de prazer. Esse prazer, porém, ao longo do tempo
e com a repetição diminuirá lentamente. Isso muitas vezes leva a experimentar
atividades sexuais não naturais.
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O que as igrejas estão dizendo

Existem três grupos distintos oferecendo opiniões a respeito de questões sobre
perversões sexuais.
Grupo #1: “Você é exatamente quem Deus te fez ser.”
Muitas igrejas, mesmo denominações inteiras, abraçaram inteiramente o estilo de vida
homossexual. Eles encorajam os membros com atração por pessoas do mesmo sexo a
explorar e apreciar seus desejos dados por Deus. Eles ignoram ou re-interpretam as
referências Bíblicas da homossexualidade para não ofenderem os membros da
congregação. Há pouco tempo foi criada uma tradução da Bíblia que torce ou elimina
completamente todas as referências à homossexualidade na Bíblia. Essa versão é
chamada de “Queen James Bible”.
O problema com o Grupo #1:
Eles deixaram o fundamento da Escritura, que
claramente condena a homossexualidade, e
construíram suas crenças sobre o fundamento da
opinião humana do homem.
Veja: Genesis 19:3-11, Levíticos 18:22; 20:13,
Deuteronômio 23:18, Juízes 19:22-25, Romanos
1:26-27, 1 Coríntios 6:9-10, e 1 Timóteo 1:8-10.
Grupo #2: “Apenas não faça isso”
Muitas igrejas tentam integrar aquilo que eles acreditam das Escrituras com o que elas
acham que sabem porque aceitaram em algumas das mentiras propagadas pela
comunidade científica. Elas acreditam que a homossexualidade é um pecado porque a
Bíblia diz que é, no entanto, eles também acreditam que uma pessoa nasce com uma
orientação sexual geneticamente determinada porque a ciência assim diz...alguns com
tendências heterossexuais, outros com tendências homossexuais.
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Enquanto o primeiro Grupo consiste em igrejas que abandonaram completamente o
fundamento da Palavra de Deus e se apegaram completamente à opinião humana, o
segundo Grupo mantém algum nível de autoridade Bíblica misturada com muitos fatos
relacionados ao estudo científico.
Porque eles concordam com as Escrituras e afirmam que as práticas homossexuais
são pecaminosas, eles dizem ao membro que luta contra a atração do mesmo sexo
para simplesmente ignorar seus impulsos sexuais e evitar o sexo completamente.
Dizem: "Apenas não o faça!". Mas, desta maneira, embora o membro possa manter
sua pureza sexual aderindo aos comandos da Escritura, ele continua aceitando e
acreditando que ele ainda é um homossexual.
Como estas igrejas estão a meio caminho do fundamento Bíblico, não devemos nos
surpreender quando descobrimos que algumas de suas aplicações são certas e
benéficas, enquanto outras não são.
Em que eles estão certos:
1. Eles proíbem comportamento homosexual.
2. Eles fazem distinção entre tendência homossexual e prática homossexual.
3. Eles colocam a obediência acima do desejo.
Em que eles estão errados:
1. Eles assumem que Deus “criou” pessoas gays.
2. Eles ignoram a causa real da homossexualidade.
3. Eles assumem que as pessoas não podem mudar a sua orientação sexual.
4. Eles não oferecem esperança.
5.____________________________________________________________
Grupo #3: “Deus pode mudar você”
O Grupo #3 mantém a Bíblia como sua fonte final de fé e prática.
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Eles concordarão com o Grupo #2 que:
(a) homossexualidade é pecado;
(b) que a atração por pessoas do mesmo sexo não é um
pecado em si próprio;
(c) que somos chamados à obediência, independentemente
de nossos desejos.
I Corintios 6:9-11 afirma:
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o Reino de Deus? Não se
deixem enganar: nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais
passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem
caluniadores, nem trapaceiros herdarão o Reino de Deus. Assim foram alguns de
vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no
nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus.
A diferença entre o Grupo # 3 e o Grupo #2 é que as igrejas do Camp#3 aceitam de
todo coração a Palavra de Deus como verdade. Eles não culpam Deus por fazer as
pessoas gays, mas, reconhecem as causas profundas da homossexualidade. Eles
entendem que Deus pode mudar a orientação sexual das pessoas ao longo do tempo
enquanto renovam diariamente sua mente com a verdade da Palavra de Deus (Rom.
12:1-2). É somente esse grupo que oferece esperança à pessoa que luta com a
atração pelo mesmo sexo, mas, que também quer conhecer intimamente o Criador.
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O sexo como ele deve ser

Definimos o sexo divino como uma expressão física de intimidade relacional entre um
homem e uma mulher no contexto do casamento. Vamos dissecar essa definição e ver
que outros adjetivos poderiam ser usados para descrevê-la.
1. A expressão física
O sexo divino é uma expressão física. Como tal, é ao mesmo tempo sensual e
agradável. Deus nos deu o sexo como um presente para ser desfrutado entre homen e
mulher. Ele adora quando desfrutamos de nossas relações sexuais no contexto
apropriado do casamento. Devemos aprender a desprezar qualquer culpa que venha
de uma teologia não-Bíblica que transforma o prazer em algo sujo.
2. ...de intimidade relacional
O sexo divino é uma expressão física de intimidade relacional. O tipo de
relacionamento que estamos falando é uma relação amorosa. A própria essência do
amor é o altruísmo. Então, o plano de Deus para o correto regojizo do ato sexual é
altruísta em sua natureza, pois surge de um Deus altruísta em Seu caráter. Uma
pessoa procurando agradar a outra pessoa. Mesmo em seu casamento, certifique-se
de que o sexo não se torne, apenas, algo focado em você e aquilo que você quer e
sente. Fazer isso é um exercício de altruísmo no mais profundo sentido.
O sexo de acordo com a Bíblia expressa o amor, por isso também deve ser paciente.
Em I Coríntios 13: 4 diz que o amor é paciente. Por isso, não se apresse. Se você
apressar o relacionamento físico, você estará expressando paixão, não amor. Paixão é
temporária, mas o amor nunca falha.
O sexo de acordo com a Bíblia também é íntimo. A palavra “íntimo” carrega duas
conotações: (a) oculta, e (b) exclusiva. O sexo de acordo com a Bíblia será sempre
monogâmica. Ele será expressado exclusivamente com uma única pessoa com quem
você jurou compartilhar sua vida.
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Isso também implica que há uma relação paralela entre a intimidade relacional e a
expressão sexual dessa intimidade. Se o marido e a mulher ainda buscam um ao outro,
e eles procuram conhecer um ao outro em formas mais profundas fora do contexto
sexual, então a expressão sexual tem um significado mais profundo.
3. Entre um homem e uma mulher
O sexo de acordo com a Bíblia é heterosexual. Isso se encaixa com a criação de Deus
e significa mais do que “não homossexual”. Significa que um homem é livre para ser
um homem e uma mulher é livre para ser mulher de acordo com a definição de Deus
para cada um dos gêneros. O sexo de acordo com a Bíblia é uma expressão da
masculinidade e da feminilidade e não está limitada pelas definições impostas pela
cultura secular. O melhor sexo é quando um verdadeiro homem (um homem que
pastoreia a sua família, provê as necessidades de sua família, protege os seus, ama a
sua mulher) e uma verdadeira mulher (que cuida do seu casamento e dos seus filhos,
que adiciona a beleza da feminilidade ao relacionamento) estabelecem uma verdadeira
união que expressa a vontade de Deus.
4. No contexto do casamento
O sexo de acordo com a Bíblia é uma expressão física da intimidade relacional entre
um homem e uma mulher no contexto do casamento. Sem o compromisso, não há
intimidade real. O sexo dessa forma se torna exclusivo. É reservado para aqueles que
fizeram um voto de exclusividade. Ele coloca a outra pessoa como a sua mais alta
prioridade perante Deus, e com isso, como a mais alta prioridade perante qualquer
outra pessoa existente nesse mundo.
O sexo de acordo com a Bíblia, então se torna permanente. Em I Coríntios 13, o autor
descreve que o amor “suporta todas as coisas”. No verso 8, afirma que o amor “nunca
falha”. Se você definir o casamento como um estado temporário de um relacionamento,
você nunca conhecerá o prazer do sexo de acordo com aquilo que Deus
verdadeiramente pretendeu criar e dar ao seu povo para que fosse desfrutado no
contexto do casamento. Portanto, o casamento é permanente. Algumas vezes haverão
conflitos. Haverão tentações para desistirmos desse compromisso. Isso é verdade em
quase todos os casamentos, mas, se você permanecer fiel ao compromisso você verá
como Deus pode usar seu/sua parceiro/a para ajuda-lo/a a amadurecer. Essa é a
intenção de Deus; usar seu cônjuge para faze-lo/a crescer a imagem de Cristo Jesus. E
a medida que você amadurece sua capacidade de amar também irá amadurecer.
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Conclusão:
O sexo de acordo com a Bíblia é apenas isso...é divino e Bíblico. É um dom de Deus.
Um presente que Ele tem deixado para a Sua criação. Se quisermos evitar o caminho
da depravação, que lemos em Romanos 1, devemos glorificar a Deus através do sexo
dentro do contexto correto na qual essa atividade deve tomar forma e amadurecer.
Quando isso acontece, devemos agradecer a Deus pela sua criação, e pelo
aprendizado que acontece durante esses momentos íntimos com nossos cônjuges. O
seu correto apreço pelo sexo irá fazer com que você se aproxime do criador dessa obra
divina.
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