




27 Vocês ouviram o que foi 
dito: Não adulterarás. 28 Mas 
eu lhes digo: qualquer que 
olhar para uma mulher para 

desejá-la, já cometeu adultério 
com ela no seu coração.

Mt 5



Se o seu olho direito o fizer 
pecar, arranque-o e lance-o 
fora. É melhor perder uma 
parte do seu corpo do que 

ser todo ele lançado no 
inferno.

Mt 5.29



E se a sua mão direita o 
fizer pecar, corte-a e lance-

a fora. É melhor perder 
uma parte do seu corpo do 

que ir todo ele para o 
inferno. Mt 5.30



 A vontade de Deus é 
que vocês sejam 

santificados: 
abstenham-se da 

imoralidade sexual.
1 Ts 4.3



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

1 Ts 4.4



não com a paixão de 
desejo desenfreado, 
como os pagãos que 
desconhecem a Deus.

1 Ts 4.5



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

castigará todas essas 
práticas, como já lhes 

dissemos e asseguramos.
1 Ts 4.6



Porque Deus não 
nos chamou para a 
impureza, mas para 

a santidade.
1 Ts 4.7



Portanto, aquele que rejeita 
estas coisas não está 

rejeitando o homem, mas a 
Deus, que lhes dá o seu 

Espírito Santo.
1 Ts 4.8



Essas regras têm, de fato, 
aparência de sabedoria, com sua 

pretensa religiosidade, falsa 
humildade e severidade com o 

corpo, mas não têm valor algum 
para refrear os impulsos da carne.

Cl 2.23



“É inútil contender com 
qualquer coisa que tenha o 

poder de nossas afeições ao 
seu dispor – no final, ela 

prevalecerá.”
 (John Owen’s Complete Works, Vol. VII)



“Aquilo que governa o seu 
coração exercerá uma 

influência sobre a sua vida da 
qual você não consegue 

escapar”.
                                            (Paul Tripp)



Jesus respondeu: Digo-
lhes a verdade: Todo 

aquele que vive pecando 
é escravo do pecado.

Jo 8.34



15 Não entendo o que faço. 
Pois não faço o que desejo, 

mas o que odeio.16 E, se 
faço o que não desejo, 
admito que a lei é boa.

Rm 7



17 Neste caso, não sou mais eu quem o 
faz, mas o pecado que habita em mim.
18 Sei que nada de bom habita em mim, 
isto é, em minha carne. Porque tenho o 
desejo de fazer o que é bom, mas não 

consigo realizá-lo.

Rm 7



Pois o que faço não é o 
bem que desejo, mas o 

mal que não quero 
fazer, esse eu continuo 

fazendo.
Rm 7.19



Ora, se faço o que não 
quero, já não sou eu 
quem o faz, mas o 

pecado que habita em 
mim.

Rm 7.20



21 Assim, encontro esta lei que 
atua em mim: Quando quero 

fazer o bem, o mal está junto a 
mim. 22 Pois, no íntimo do meu 

ser tenho prazer na lei de 
Deus;

Rm 7



mas vejo outra lei atuando nos 
membros do meu corpo, 

guerreando contra a lei da 
minha mente, tornando-me 

prisioneiro da lei do pecado que 
atua em meus membros.

Rm 7.23



Miserável homem eu 
que sou! Quem me 
libertará do corpo 

sujeito a esta morte?
Rm 7.24



Pois o pecado não os 
dominará, porque vocês 
não estão debaixo da lei, 

mas debaixo da graça.
Rm 6.14



Honestidade



Quem esconde os seus 
pecados não prospera, mas 

quem os confessa e os 
abandona encontra 

misericórdia.
Pv 28.13



Evangelho



Bem-aventurados os 
puros de coração, 
pois verão a Deus.

Mt 5.8



Corpo de Cristo



Portanto, confessem os seus 
pecados uns aos outros e 

orem uns pelos outros para 
serem curados. A oração de 

um justo é poderosa e eficaz.
Tg 5.16


