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Sexo: Bênção ou Maldição 
Série: O que agrada a Deus 

Primeiro: Os Padrões de Conduta- Ef 5.1 e 2 

O padrão do povo de Deus é o próprio Deus- Ef. 5. 1-2 

 Vivemos em um mundo separado, distante e alheio a Deus, e a salvação que temos em Cristo 

nos resgata, restaura ao relacionamento com Deus. 

Introdução 
Práticas pagãs 

 Imoralidade sexual grassou na história da sociedade brasileira. Alguns sociólogos reputam 

à sexualidade dos colonizadores portugueses com as índias nativas. 

 Não tenho conhecimento destas questões comparados com outros povos, mas ao 

descrever o povo pagão, não foge a estes períodos. 

1Ts 4. 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.    
 

 O Brasil faz jus à fama de pais promíscuo. Certa vez, depois de fazer uma exposição sobre 

a realidade do evangelho no Brasil para um público de várias partes do mundo, uma das 

perguntas com mais curiosidade foi: ‘É verdade que o período que mais nasce crianças no 

Brasil é 9m após o carnaval?’  

 Fazemos por merecer esta reputação: 

o Escolas de samba com mulheres nuas em eventos empresariais; 

o Muitos vêm para turismo sexual no país; 

o Temos em certas regiões do país altos índices de pedofilia; 

o Isto é típico da vida longe de Deus. 

Plano original 

 Fato de ser comum na sociedade, não significa ser aceitável para Deus. Lembre-se que foi 

Ele quem criou-nos sexuados. Só Deus para nos criar assim e nos abençoar para podermos 

desfrutar de imenso prazer.  

 Estratégia de Satanás é ocultar a sabedoria de Deus, desvirtuar o sexo e tirar de Deus a 

Sua glória, ainda enganando e destruindo vidas. 
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o ‘filhos amados’ – chamados e colocados na família de Deus. Este é um dos resultados da 

salvação. Postos na família de Deus na condição de filho. Isso é motivado pelo amor de 

Deus que nos deu seu filho. Jo 1.12 

o ‘sejam imitadores’ – Como todo filho naturalmente reproduz as características do pai, 

os filhos genuínos de Deus reproduzem os traços do Pai. Uma relação adequada com 

Deus vai trazer estes traços de Deus em nossas vidas. 

o ‘como também’ – Exemplo no amor.  

 Chamados para reproduzir o caráter de Deus. Andar com Ele, depender Dele, ser fortalecido por 

Ele, deixar-se encher por Seu Espírito, reflete nessa semelhança, e a área sexual não é exceção. 

 

O padrão do mundo foge ao padrão de Deus Ef 3-4, 12 

 Algo distinto: 

o Menção = é nomear, referir-se; 

o Entre vocês não deve haver; 

o Nem sequer falar - v 12 

 Detalhe: 

o Imoralidade sexual v3, “porneia” (grego transliterado) – prostituição, relação sexual 

ilegítima de qualquer tipo, indecente, que promove a indecência, prostituto; 

o Impureza v3, “akatharsia” (grego transliterado) – imundície, impureza, má intenção, 

impuro, sem vergonha, depravado; 

o Cobiça “Pleoneksia” (grego transliterado) – cobiça, insaciabilidade, ganância; 

o Obscenidades “aisxrotes” (grego transliterado) - feiúra, desonra, fala obscena, palavrão; 

o Conversas tolas “morologia” (grego transliterado) - bobagem, falatório tolo; 

o Gracejos imorais “eutrapelia” (grego transliterado) - conversa vulgar, gestos; 

o Paixão de desejo desenfreado – 1Ts 4.4 a 6 

 Prejudicar – ir além (Exemplo do “ficar”) 

 Se aproveite – tirar vantagem. 

 Abrangência: O que foge ao padrão de Deus está incluído aqui. Pornografia (literatura, filmes, 

internet), conversas (pessoal, chats), piadas, gestos cujo teor é dentro do campo da 

imoralidade, ficar pensando. 
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 Inadequação para o propósito que Deus tem para seu povo. Pais parem de justificar seu 

fracasso como pai racionalizando. Orem a Deus para que tenha misericórdia. 

o Não são próprias para os santos; 

o Inconvenientes; 

o Gratidão (concordância e percepção do melhor de Deus); 

o Vergonha. 

 

Segundo:  As Consequências das Escolhas – Ef 5.5 a 7 

 O desagrado de Deus fica bem claro nestes textos. 

A vida do mundo em seu padrão traz suas consequências – Ef 5.6 

 ‘filhos da desobediência’ é uma referência aos descrentes, os pagãos, que por natureza são 

também os ‘filhos da ira’ - Ef2.3 

 Deus manifesta sua indignação com as práticas típicas do paganismo.  

 Já foi assim no Antigo Testamento, e parte disso gerou o juízo de Deus sobre o povo da terra 

que Deus deu a Israel. O costume do povo de Deus é outro Lv 18. 22 a 30 

A vida do crente no padrão do mundo traz consequências - Ef 5. 7 

 Se por um lado o pagão está sob o juízo de Deus com implicações eternas, o crente pode estar 

livre de certas consequências, mas não de todas. Ef 5.5 

 Enquanto o pagão imoral é condenado por Deus, o filho de Deus tem perdas em termos de 

herança, o que é diferente. 

o Salvação é inteiramente de graça e desfrutada somente por fé, sem qualquer mérito 

humano e assegurada por Deus. 

o Herança é a retribuição eterna que Deus dará conforme a conduta do filho de Deus 

enquanto nesta vida. 

 O exemplo de que estas coisas que condenam o pagão, demonstra a maneira como Deus odeia, 

e que traz perdas para os filhos de Deus. 

 Haverá perda futura, mas há uma mais próxima: 

o Tem o castigo de Deus – sob disciplina; 

o Rejeitar a Deus - Perde a comunhão; 

o Espírito capacita, alegra e guia -  Entristecido e calado. 1Ts4.6 a 8 

 Perde a comunhão e as bênçãos da vida abundante com Deus.  
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Conclusão  

Advertências - Ef 5. 7 -17 

 Não participe com os pagãos, v 7 

 Vivam na luz v 8: bondade, justiça e verdade v9, discernindo o que agrada a Deus v10. 

 Devemos expor estas obras v 11-13 

 Desperta e levanta-te. O que é inerente a mortos, é só para eles, mas os filhos de Deus devem 

se levantar dentre eles. 

 Compreendam a vontade do Senhor, que Lhe agrada, e te agrada. Rm 12.1-2. 

  Sexo dentro do plano de Deus é uma bênção, mas quando o deus que comanda é o sexo, isso 

vira maldição. 

 

Perguntas de Aprofundamento 

 

1. Qual o motivo que o Senhor criou o sexo? 

2. Em sua opinião por que o sexo é tão deturpado na sociedade? 

3. Como deve ser o comportamento do filho de Deus frente ao sexo? 

4. Como podemos de forma pratica influenciar positivamente a sociedade? 

5. Você tem a liberdade de tratar de assuntos sobre sexualidade com seus f ilhos? Se 

não por que não? Se sim como fez essa abordagem? 

6. Em sua opinião há consequência para uma vida sexual fora do plano de Deus? Quais 

seriam?   

7. Sugestão divida em grupos menores (3 a 4 pessoas do mesmo sexo) e compartilhe 

áreas que precisam ser vencidas com relação ao tema. 

8. Compartilhe no grupo menor os motivos de oração. 

 

 

 


