
como alvo missionário para os próximos anos. 
Desde Janeiro, Reinaldo e Tininha já estão 
morando em Paulo Afonso, BA, fazendo contatos e, 
pela graça de Deus “preparando a terra” para que 
seja lançada a semente do evangelho. Até o final 
do ano, se o Senhor permitir a IBCU enviará mais 
dois casais para somar a equipe. 

Quando olhamos o número de pessoas que 
vivem na miséria espiritual, social e física naquele 
local, fazemos os mesmos questionamentos que 
fizeram a Paton e chegamos até pensar que é 
impossível alcançar o povo nordestino. O desafio é 
mesmo muito grande, mas a verdade é que muitas 
vezes a nossa falta de fé, atrelado ao medo ou até 
mesmo comodismo faz com que deixemos de 
cumprir o mandamento de Cristo de ir e fazer 
discípulos. 

A equipe do CONEXÃO SERTÃO 2015, partiu 
neste Domingo (12) para Paulo Afonso, BA e 
passará a semana em dois povoados (Rabeca e 
Salgado) de Delmiro Gouvêa, AL. Durante a 
semana serão desenvolvidas diversas atividades 
evangelísticas nos lares, escolas, locais públicos, 
etc. Com certeza não será uma semana fácil, mas a 
nossa esperança está em Cristo e no que Ele pode 
fazer na vida daquelas pessoas. Nosso desejo é que 
as sementes do evangelho que serão lançadas ali 
sejam regadas pelo sangue de Cristo e que na 
bondade soberana do Senhor, muitos venham a se 
entregar aos pés do nosso Salvador. 

*PIPER, John. Completando as aflições de Cristo - O custo de levar o 
evangelho para as nações na vida de William Tyndale, Adoniram 
Judson e John Patton. Shedd Publicações, São Paulo, SP. 2002.

Adultos 

ANOTAÇÕES
Nova Identidade | Santi�cação Sexual (1)
Introdução

Normal X Comum

Mentiras sobre sexo e sexualidade

Antídotos contra mentiras e perversões sobre o 
sexo e sexualidade

1º Antídoto: Honrar a Pureza e Propósito da Criação 
Gn 1.4, 10, 17, 25; 2.18, 31, 26-28, 25

2º Antídoto: Desfrutar do Sexo conforme o Padrão Divino
1. O prazer sexual deve ser desfrutado somente no contexto 
apropriado - Gn 4.1; Pv 5.18; Mc 7.21; Hb 13.4; 1 Co 7.1-5 

2. Deus encoraja a relação sexual no casamento e adverte 
contra a sua omissão  - 1 Co 7.3; 7.2

 



ANOTAÇÕES
3. O prazer sexual deve ser regulamentado levando em 

conta que a sexualidade de cada um não pode ser egoísta
1 Co 7.4; Pv 5.18

4. Cada cônjuge deve prover aprazimento sexual tão 
frequentemente quanto o outro requeira 
1 Co 7.3

5. As relações sexuais no casamento devem ser regulares e 
contínuas - 1 Co 7.5

Conclusão:
Tt 2.11; 1 Pe 1.15


