
SEXO  ANTES 

 DO  

CASAMENTO 



“Eu sempre fui evangélica e assumo 

que tive relações sexuais com meu 

marido ainda quando éramos 

solteiros. Isso, não diminuiu minha 

dignidade, nem o amor dele por mim 

e nem por um momento ele pensou 

duas vezes para pedir-me em 

casamento.  



Meu remédio pra questões sexuais e 

igreja? 
 

  Não discuto minha vida íntima 

com ninguém, isto resolvo com meu 

marido, lendo e refletindo sobre o 

que está escrito.  

Não aceito que ninguém se meta 

nisso. Foi assim que criei minhas 

bases.” 



 

80% dos solteiros evangélicos 

entre 18 e 29 anos afirmaram que 

já tiveram relações sexuais. 

  

Quase o mesmo percentual que os 

88% de solteiros adultos não 

evangélicos. 

Revista Cristã Relevant – 2009 



“Parecia que todos que eu 

conhecia, os mais velhos e os 

mais jovens já tinham transado. 

Na verdade, esperei até mais 

tempo que a maioria das pessoas 

que conhecia, incluindo minhas 

duas irmãs, pois somos todos 

cristãos e viemos de um bom lar 

evangélico”.        Revista Cristã Relevant – 2009 

 



“Nós o proclamamos, advertindo e 

ensinando cada um com toda a 

sabedoria, para que, 

apresentemos todo homem 

perfeito em Cristo. Cl.1.28 

PROPÓSITO: 



  PRESSÃO 





 

 

 

 

 

 

FILOSOFIAS QUE MOLDAM 

NOSSA SOCIEDADE: 



Romanos  12.2 

“Não se amoldem ao padrão deste 

mundo, mas transformem-se pela 

renovação da sua mente, para que 

sejam capazes de experimentar e 

comprovar a boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus” 

 

OBJETIVO: 



A vontade de Deus é que 

vocês sejam santificados: 

abstenham-se da imoralidade 

sexual.  

1 Tessalonicenses 4.3 



Portanto 
 

 [1] deixará o homem a seu pai e a 

sua mãe,  
 

   [2] e unir-se-á à sua mulher, 
 

                 [3] e serão uma só carne. 

 

Gênesis 2.24 



 Por isso, 
 

 [1] deixará o homem a seu pai e a 

sua mãe,  
 

          [2] e unir-se-á à sua mulher, 
 

 [3] E serão os dois uma só carne 

e, assim, já não serão dois, mas 

uma só carne. 

 

 

 

Marcos 10.7,8 



  Por isso, 

 [1] deixará o homem seu pai e sua 

mãe, 
 

   [2] e se unirá à sua mulher;  
 

[3] e serão dois numa carne. 

 

 

 

Efésios 5.31 



[1] O homem deixa seu pai e sua 

mãe; 
 

   [2] Une-se  à sua mulher 

(matrimônio); 
 

[3] Tornam-se uma só carne. 

 

 

 

Este é o padrão. Esta é a norma! 



   Manter relação sexual 

consensual fora do matrimônio 

Fornicar: 



Sodoma e Gomorra: Judas 1.7 

De modo semelhante a estes, 

Sodoma e Gomorra e as cidades 

em redor se entregaram à 

imoralidade (fornicação) e a 

relações sexuais antinaturais. 

Estando sob o castigo do fogo 

eterno, elas servem de exemplo.  



   O POVO NO EGITO 

“Não pratiquemos imoralidade, 

como alguns deles fizeram — e 

num só dia morreram vinte e 

três mil.” 

 

1 Co. 10.18 



Exemplo de José: Gn 39.6-13 

7- ...mas ele se recusou e disse... 

9- ...Como poderia eu, então, 

cometer algo tão perverso e pecar 

contra Deus? 

10- ...ele se recusa a deitar-se com 

ela e evitava ficar perto dela... 

12-...mas ele fugiu da casa... 



Conselho de Paulo a Timóteo 

“Fuja dos desejos malignos da 

juventude e 

Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, 

com os que de coração puro, 

invocam o Senhor” 

2 Timóteo 2.22 



Conselho de Paulo em 1 Co.6.18 

“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.” 



                  DESAFIO AOS PAIS: 

- CONVERSÃO; 
  

 -CARREIRA; 
 

  -CASAMENTO /       
   (sexualidade) 



MOLDANDO NOSSA MENTE 

CONFORME AS 

ESCRITURAS? 



UM MODELO BÍBLICO DA SEXUALIDADE 

Nossa vida é um ato de Adoração  
 

Romanos 1.21-27, 

 Retrata o sexo como uma maneira 

importante de revelar quem ou o que 

está de fato governando a vida de uma 

pessoa. 
“Paul Tripp” 



“O SEXO É UM INSTRUMENTO-CHAVE 

PARA EXPRESSAR NOSSA 

IDENTIDADE” 

1Co. 6.10-20 
 



1- Sou um servo de Cristo 

1 Co.6.12 

"Tudo me é permitido", mas nem 

tudo convém. "Tudo me é 

permitido", mas eu não deixarei 

que nada me domine.” 
 



PRÁTICO 

É o profissional que direciona, controla e 

aponta os rumos seguros de uma 

embarcação próxima à costa, ou em 

águas restritas, pouco conhecidas pelo 

comandante do navio. Ele deve conhecer 

profundamente as águas em que atua, 

bem como a geografia local, fatores 

meteorológicos atuantes e informações 

correntes do tráfego de embarcações. 

 



2- Sou um ser Eterno 

1 Co. 6.14 
 

“Por seu poder, Deus ressuscitou o 

Senhor e também nos ressuscitará”.  
 

 



3- Sou um com Cristo 

1 Co. 6.15 
 

“Vocês não sabem que os seus 

corpos são membros de Cristo? 

Tomarei eu os membros de Cristo 

e os unirei a uma prostituta? De 

modo nenhum!” 



4- Sou propriedade de Cristo 

1 Co. 6.20 
 

“Vocês foram comprados por 

alto preço. Portanto, 

glorifiquem a Deus com o 

corpo de vocês.” 



Precisamos dar conta de como 

uma compreensão bíblica da 

nossa identidade pode 

funcionar como instrumento 

poderoso contra as paixões da 

juventude. 



“O SEXO É UM INSTRUMENTO-CHAVE 

PARA REVELAR O CORAÇÃO” 

EFÉSIOS 5.3-7 



“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.” 

EFÉSIOS 5.3 



...SE OLHAR PARA UMA MULHER 

COM INTENÇÃO IMPURA JÁ 

ADULTEROU CONTRA ELA... 



“O SEXO É UM INSTRUMENTO-CHAVE 

PARA REVELAR A NECESSIDADE DE 

GRAÇA” 

ROMANOS 7.7.25 



“Porque eu sei que em mim,isto é, 

na minha carne, não habita bem 

nenhum.” 

ROMANOS 7.18 



Sexo antes do casamento está fora do 

plano e do propósito de Deus! 

Romanos  12.2 

“Não se amoldem ao padrão deste 

mundo, mas transformem-se pela 

renovação da sua mente, para que 

sejam capazes de experimentar e 

comprovar a boa, agradável e perfeita 

vontade de Deus” 

 

 



Sexo antes do casamento está fora do plano e 

do propósito de Deus! 

Romanos  12.2 

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, 

mas transformem-se pela renovação da sua 

mente, para que sejam capazes de 

experimentar e comprovar a boa, agradável 

e perfeita vontade de Deus” 

 

Conclusão: 


