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MOMENTO DA VISÃO
Já falamos sobre a importância da separação da casa paterna, e hoje veremos o segundo princípio descrito
neste texto, “e se unirá à sua mulher”, que se refere ao relacionamento sexual.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. O que você pensa sobre o momento certo de ter um relacionamento sexual?
2. Se você é casado, o que você considera como sexo santo no casamento?
3. Se você é solteiro, o que você acha sobre o ensinamento de esperar até casar?
TEXTO: Gênesis 2:24
INTRODUÇÃO:
• Os dois deixam os seus pais, e agora dentro desta nova unidade familiar, sob a bênção de seus pais, da
igreja e testemunho da sociedade, têm a união legítima dos corpos.
• Deus preparou a relação sexual para o casamento, por isso é que a Bíblia é contra a prática sexual fora do
casamento.
• Vivemos uma época semelhante ao tempo das cidades de Sodoma e Gomorra, descritas no livro de
Gênesis.
• Disse-lhe, pois, o SENHOR: “As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão
grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei”
(Gênesis 18:20-21).
• Há uma grande e crescente libertinagem sexual no mundo atual. Adolescentes e jovens se entregam a
relações sexuais sem terem consciência do mal que estão praticando.
• Os pais perderam o controle dos seus filhos, e estes se entregam a relacionamentos sexuais, até com
pessoas que nunca conheceram.
• As doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão se alastrando no meio da juventude. Há um misto de
drogas, sexo e libertinagem que a sociedade não está conseguindo conter.
• Mas no meio desta geração pervertida e corrupta ainda há aqueles que brilham como luzeiros no mundo e
têm consciência de que o sexo é para o casamento.
• Deus criou o sexo para duas coisas:
1. DEMONSTRAÇÃO FÍSICA DO AMOR.
• O relacionamento sexual é a demonstração física de que os dois se amam e são parte um do outro. Portanto,
a relação sexual não deve ser egoísta, simplesmente para a satisfação de desejos ou necessidades
pessoais. Os dois devem ter em mente o desejo de satisfazer o outro, e naturalmente os dois ficarão
satisfeitos e felizes.
• O diabo é especialista em deturpar as coisas que Deus criou e tenta as pessoas a experimentarem o sexo
fora do casamento. Precisamos estar conscientes dos problemas graves que surgem em uma relação
sexual ilícita.

•
•

O sexo fora do casamento produz culpa, traumas, marcas, e muitos outros problemas que somente Jesus
Cristo pode solucionar. A relação sexual legítima deve ser com amor verdadeiro e não por um prazer egoísta
e momentâneo.
Deus abençoa a relação sexual legítima: O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal,
conservado puro; pois Deus julgará os imorais e os adúlteros (Hebreus 13.4).

2. PROCRIAÇÃO
• Um dos resultados do relacionamento sexual é a gravidez, que é uma bênção de Deus.
• A Bíblia diz: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá (Salmo 127.3).
• O nascimento dos filhos também é uma confirmação da aprovação divina sobre a nova unidade familiar.
• Esse é o modo como Deus mantém a vida humana em sociedade. A criança que nasceu logo crescerá e
formará também sua unidade familiar, assim o ser humano cumpre o mandamento de Deus de se multiplicar
e encher a terra (Gênesis 1.28).
• Vivemos em uma época em que os valores bíblicos são colocados em segundo plano, e o que importa, para
alguns, é a satisfação de seus desejos e prazeres egoístas.
• Mas Deus está levantando uma nova geração de pessoas que vivem conforme os Seus princípios, e são
muito mais felizes e abençoadas do que aquelas pessoas que deliberadamente decidiram viver no pecado.
• Se você vive na prática do pecado, é tempo de arrepender-se, entregar sua vida a Cristo. Ele perdoa,
transforma e liberta.
• O pecado, além de trazer culpa, traz consigo a condenação. Haverá um dia em que todos comparecerão
diante de Deus no juízo final.

ORE POR VOCÊ:
• Para que o ato sexual seja uma entrega, uma expressão de amor.
• Para que Deus o capacite a amar como Cristo amou a igreja e se deu por ela.
• Para que o seu testemunho nessa área traga saúde e prosperidade emocional na vida de outras pessoas.
ORE PELOS OUTROS:
• Ore por aqueles que estão vivendo uma vida promíscua, para que se arrependam e voltem-se para o
Senhor.
• Ore pelos novos casamentos para que eles consigam viver os princípios bíblicos do Sexo.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Quem está satisfeito despreza o mel,
mas para quem tem fome até o amargo é doce”
(Provérbios 27:7).

