




O sexo é um presente 
muito bom e muito 

poderoso, vindo de um 
Deus muito bom e 
muito poderoso.



Confiar e seguir a 
Jesus na sua vida 

sexual é mais poderoso 
do que o seu passado 

e a sua dor. 



Criou Deus o homem à 
sua imagem, à imagem 

de Deus o criou; 
homem e mulher os 

criou.
Gn 1.27



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.
Gn 1.28



A diferença sexual e a 
atividade sexual são 

grandes formas de Deus 
espalhar e expandir 

Sua glória. 



Por essa razão, o homem 
deixará pai e mãe e se 

unirá à sua mulher, e eles 
se tornarão uma só 

carne.
Gn 2.24



O homem e sua 
mulher viviam nus, 

e não sentiam 
vergonha.

Gn 2.25



Os olhos dos dois se 
abriram, e perceberam que 

estavam nus; então 
juntaram folhas de figueira 

para cobrir-se.
Gn 3.7



Ouvindo o homem e sua mulher os 
passos do Senhor Deus que andava 
pelo jardim quando soprava a brisa 
do dia, esconderam-se da presença 
do Senhor Deus entre as árvores do 

jardim.

Gn 3.8



Mas o Senhor Deus 
chamou o homem, 
perguntando: Onde 

está você?
Gn 3.9



E ele respondeu: Ouvi 
teus passos no jardim e 
fiquei com medo, porque 
estava nu; por isso me 

escondi.
Gn 3.10



Assim foram alguns de vocês. 
Mas vocês foram lavados, 
foram santificados, foram 
justificados no nome do 

Senhor Jesus Cristo e no 
Espírito de nosso Deus.

1Co 6.11



Tudo me é permitido, mas 
nem tudo convém. Tudo 
me é permitido, mas eu 
não deixarei que nada 

domine.
1Co 6.12



Os alimentos foram feitos para o 
estômago e o estômago para os 
alimentos, mas Deus destruirá 
ambos. O corpo, porém, não é 
para a imoralidade, mas para o 

Senhor, e o Senhor para o corpo.
1Co 6.13



Fujam da imoralidade sexual. 
Todos os outros pecados que 

alguém comete, fora do corpo os 
comete; mas quem peca 

sexualmente, peca contra o seu 
próprio corpo.

1Co 6.18



Acaso não sabem que o corpo 
de vocês é santuário do 

Espírito Santo que habita em 
vocês, que lhes foi dado por 

Deus, e que vocês não são de 
si mesmos?

1Co 6.19



Vocês foram comprados 
por alto preço. Portanto, 
glorifiquem a Deus com 

o corpo de vocês.
1Co 6.20



b) Você pertence ao Príncipe

a) Você foi comprado por um preço 

c) O seu corpo é um templo para a 
presença dEle – o Espírito Santo 



Não me fiquem olhando assim 
porque estou escura; foi o sol que 
me queimou a pele. Os filhos de 

minha mãe zangaram-se comigo e 
fizeram-me tomar conta das 

vinhas; da minha própria vinha, 
porém, eu não pude cuidar.

Ct 1.6



Conte-me, você a quem amo, 
onde faz pastar o seu rebanho e 

onde faz as suas ovelhas 
descansarem ao meio-dia? Se eu 

não o souber, serei como uma 
mulher coberta com véu junto aos 

rebanhos dos seus amigos.
Ct 1.7



Conte-me, você a quem amo, 
onde faz pastar o seu rebanho e 

onde faz as suas ovelhas 
descansarem ao meio-dia? Se eu 

não o souber, serei como uma 
mulher coberta com véu junto aos 

rebanhos dos seus amigos.
Ct 1.7



Se você, a mais linda das 
mulheres, se você não o sabe, 
siga a trilha das ovelhas e faça 

as suas cabritas pastarem 
junto às tendas dos pastores.

Ct 1.8



Comparo você, minha 
querida, a uma égua 
das carruagens do 

faraó.
Ct 1.9



Como são belas as suas 
faces entre os brincos, e 
o seu pescoço com os 

colares de joias !
Ct 1.10



Faremos para você 
brincos de ouro com 

incrustações de 
prata.

Ct 1.11


