CASAMENTO É HOMEM COM MULHER

Setembro
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Já falaremos sobre um assunto que tem se tornado muito debatido nos nossos dias atuais e tem causado muita
polêmica. Com esse estudo não pretendemos encerrar o assunto, mas mostrar que a Palavra de Deus é bem
clara a respeito da união conjugal entre um homem e uma mulher.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. O que você pensa sobre o homossexualismo?
2. Você concorda em casamento de duas pessoas do mesmo sexo?
3. Se você é solteiro, o que você acha sobre o ensinamento de esperar até casar?
TEXTO: Gênesis 2:24
INTRODUÇÃO:
• No ano de 2014 a Câmara dos Deputados promoveu uma enquete a respeito do conceito de família, com a
seguinte pergunta: “E você? É a favor ou contra o conceito de família como núcleo formado a partir da união
entre homem e mulher?
• Impressionante o ponto a que chegamos em nossa nação. Se os nossos líderes da Câmara Federal não
têm claro o conceito de família, o que podemos esperar com as novas leis que surgirão?
• O texto bíblico mencionado foi citado na criação de Deus, no livro de Gênesis, foi repetido por Jesus Cristo,
falando sobre o divórcio (Mateus 19.6) e reiterado por Paulo, discorrendo acerca da família (Efésios 5.31),
sendo claro e específico utilizando os termos “homem” e “mulher”. O casamento projetado por Deus é entre
um homem e uma mulher. O conceito pode ser confirmado pela ciência, lógica e pela própria vida em
sociedade.
1. CIÊNCIA
• A própria natureza deixa claro que no reino animal há macho e fêmea, e que a união dos dois provoca a
procriação, salvo raras exceções, que é o caso dos hermafroditas.
• A estrutura física do homem e da mulher é bem diferente, e os dois se completam numa união física.
• O corpo do homem e da mulher foram feitos para se complementarem.
2. LÓGICA
• Qualquer ser inteligente constata que tanto nos animais como no ser humano não cabe a ideia de um
casamento no mesmo gênero sexual.
• A anatomia favorece a cópula apenas entre macho e fêmea.
• Parece bem óbvio que seus órgãos sexuais e reprodutivos foram desenhados para funcionarem apenas
entre macho e fêmea, e a tentativa de usar os órgãos sexuais entre pessoas do mesmo sexo é contrária à
natureza.
• Alguns defendem tudo em nome do amor, e parece que a lógica mostra que a demonstração física do amor
no mesmo sexo é uma aberração.

•

O fator anatômico, por si só, já é um forte indício de que nunca foi intenção do Criador que houvesse
relações sexuais entre o mesmo sexo.
3. A SOCIEDADE
• Alguns querem forçar a sociedade a aceitar a união do mesmo sexo, mas a maioria das pessoas que vivem
em sociedade sabe que temos valores que, se forem diluídos, provocarão rupturas nas estruturas sociais.
• Na mesma enquete da Câmara dos Deputados citada, 52% definem que o casamento é entre um homem
e uma mulher.
• E todos sabem que os movimentos contrários são bem articulados e conseguiram levar muita gente a votar
suas ideias.
• Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e determinou que eles se casassem e formassem a família.
O que passar disso é de procedência maligna.

ORE POR VOCÊ:
• Para que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito permaneçam puros diante de Deus.
• Para que a sua mente seja ocupada com aquilo que é puro, santo e agradável a Deus.
• Para que o seu desejo sexual seja para o seu cônjuge, conforme a Palavra de Deus ensina.
ORE PELOS OUTROS:
• Ore por aqueles que estão vivendo uma vida sexual dissoluta.
• Ore pelos que tentam justificar suas escolhas sexuais erradas pela Bíblia, para que sejam iluminados pelo
Espírito Santo de Deus.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou;
homem e mulher os criou.
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".
(Gênesis 1:27-28)

