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SEXO: BÊNÇÃO OU MALDIÇÃO 

Mensagem 07 de 14 

Data: 24/10/2010 

Introdução 

Práticas pagãs 

Cada um saiba 
controlar o próprio 
corpo de maneira 
santa e honrosa,  

 1Ts 4.4 

não com a paixão de 
desejo desenfreado 
como os pagãos que 

desconhecem a 
Deus. 

 1Ts 4.5 Plano original 
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I  
 Os padrões de conduta   

O padrão do povo de Deus,  
é o próprio Deus 

Portanto, sejam 
imitadores de 

Deus, como filhos 
amados,  

 Ef 5.1 

e vivam em amor, como 
também Cristo nos amou 

e se entregou por nós 
como oferta e sacrifício 
de aroma agradável a 

Deus. 
 Ef 5.2 

O padrão do mundo foge  
ao padrão de Deus 

Entre vocês não deve haver 
nem sequer menção de 

imoralidade sexual nem de 
qualquer espécie de impureza 

nem de cobiça; pois estas 
coisas não são próprias para 

os santos  
 Ef 5.3 
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Não haja obscenidade 
nem conversas tolas nem 
gracejos imorais, que são 
inconvenientes, mas, ao 

invés disso, ações de 
graça. 

 Ef 5.4 

Porque aquilo que 
eles fazem em 

oculto, até 
mencionar é 
vergonhoso. 

 Ef 5.12 

4 Cada um saiba controlar o 
próprio corpo de maneira 

santa e honrosa, 5 não com a 
paixão de desejo 

desenfreado como os pagãos 
que desconhecem a Deus. 

 1Ts 4 

Neste assunto, ninguém 
prejudique a seu irmão nem 
dele se aproveite. O Senhor 

castigará todas essas 
práticas, como já lhes 

dissemos e asseguramos.  

 1Ts 4.6 

II 

As consequências da escolhas   
A vida do mundo em seu  

padrão traz suas consequências 
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Ninguém os engane com 
palavras vazias, pois é por 
causa dessas coisas que a 
ira de Deus sobrevém aos 

que vivem na 
desobediência. 

Ef 5.6 

“Não se deite com 
um homem como 

quem se deita com 
uma mulher; é 

repugnante.  
Lv18.22 

Mas vocês obedecerão aos 
meus decretos e às minhas 
leis. Nem o natural da terra 
nem o estrangeiro residente 
entre vocês farão nenhuma 

dessas abominações,  

Lv18.26 

pois todas estas 
abominações foram 
praticadas pelos que 

habitaram essa terra antes 
de vocês; por isso a terra 

ficou contaminada.  
Lv18.27 

E, se vocês 
contaminarem a terra, 
ela os vomitará, como 

vomitou os povos que ali 
estavam antes de vocês.  

Lv18.28 

 “Todo aquele que fizer 
alguma destas 

abominações, aqueles que 
assim procederem serão 

eliminados do meio do seu 
povo.  

Lv18.29 
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Obedeçam aos meus 
preceitos, e não pratiquem os 

costumes repugnantes 
praticados antes de vocês, 

nem se contaminem com eles. 
Eu sou o SENHOR, o Deus de 

vocês”.  
Lv18.30 

A vida do crente no padrão  
do mundo traz consequências 

Porque vocês podem estar 
certos disso: nenhum 

imoral nem impuro nem 
cobiçoso, o qual é idólatra, 
tem herança no Reino de 

Cristo e Deus. 
Ef 5.5 

Neste assunto, ninguém 
prejudique a seu irmão nem 
dele se aproveite. O Senhor 

castigará todas essas 
práticas, como já lhes 

dissemos e asseguramos.  

 1Ts 4.6 

Porque Deus não 
nos chamou para 
a impureza, mas 
para a santidade.  

 1Ts 4.7 

Portanto, aquele que 
rejeita estas coisas não 

está rejeitando o 
homem, mas a Deus, que 

lhes dá o seu Espírito 
Santo.  

 1Ts 4.8 
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Conclusão:  
Como devemos agir? Advertências 

7 Portanto, não participem 
com eles dessas coisas. 
8Porque outrora vocês 

eram trevas, mas agora são 
luz no Senhor. Vivam como 

filhos da luz, 
 Ef 5 

9 pois o fruto da luz 
consiste em toda 

bondade, justiça e 
verdade; 10 e aprendam a 

discernir o que é 
agradável ao Senhor.  

 Ef 5 

11 Não participem das obras 
infrutíferas das trevas; 

antes, exponham-nas à luz. 
12 Porque aquilo que eles 

fazem em oculto, até 
mencionar é vergonhoso. 

 Ef 5 

Mas, tudo que é 
exposto pela luz 

torna-se visível, pois a 
luz torna visíveis todas 

as coisas.  
 Ef 5.13 
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Por isso é que foi dito: 
“Desperta, ó tu que 
dormes, levanta-te 
dentre os mortos e 

Cristo resplandecerá 
sobre ti”. 

 Ef 5.14 

Tenham cuidado com a 
maneira como vocês 

vivem, não como 
insensatos, mas como 

sábios, 

 Ef 5.15 

aproveitando ao 
máximo cada 
oportunidade, 

porque os dias são 
maus.  

 Ef 5.16 

Portanto, não sejam 
insensatos, mas 

procurem 
compreender qual é a 

vontade do Senhor. 
 Ef 5.17 


