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NOTA EXPLICATIVA   
 
Para melhor aproveitamento, precisa ler as referências no contexto, e copiar os versículos.          
                  Convém imprimir e ir vendo cada tópico, com calma. 
 
Nosso intuito não é ser meramente informativo; nosso intuito é instruir. Quanta vezes o 
instrutor da autoescola repetiu as mesmas palavras até vc afinal aprendeu: captou, tomou 
para si conseguiu saber e fazer como devido sem o instrutor ao seu lado.  
 
Receba as repetições com velhas amigas que o colocam e mantém no trilho certo 
  #  feche os olhos e constate se já sabe o texto de cor para ter fluência ao testemunhar  
 
Para melhor aproveitamento, precisa ler NA BÍBLIA, as referências no contexto, 
e copiar os versículos (só a idéia central) em caderno com índice alfabético; ex:  
        Na letra U   vai:   ‘ Eu e o Pai somos um’ João 10.30 
                      N    “ :   ‘ em Cristo, nova criatura: as coisa velhas passaram,  
                                                      se fizeram novas’ 1 Cor. 5.17 
                      T    “ :    ‘quando eu temer, hei de confiar em Ti’ Salmo 56.3 
        
         Também, pode marcar  em sistema de cores ou siglas à margem . 
 

 
INTRODUÇÃO AO ASSUNTO     
* Todos buscamos respostas. E as escrituras as têm. É preciso tempo para buscá-las  
# Mas, todos estamos com pressa! Para chegar onde? 
Liberdade, mundo, novidade de vida e sexo são temas básicos. A orientação das escrituras 
sobre eles é fundamental a quem quer ir acertando a vida com “o prumo” da palavra. 
Referências devem ser lidas no contexto, copiar só as idéias essenciais... copiar é muito 
importante para se aprender. 
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Tema I - LIBERDADE 
Liberdade tem sido o clamor dos povos e dos jovens. Mas o que é liberdade? 
*Será ausência de regras? Absolutamente não! Mesmo animais selvagens ou grupos liberais 
possuem suas próprias normas. 
             Liberdade é o exercício da Vontade sem coação de espécie alguma. 
*Deus nos quer livres, em Gênesis 2:17 lemos “No dia em que...” indicando que Deus deixou o 
homem livre para fazer sua escolha / João 8:32 e 36, a verdadeira liberdade. Deus nos quer 
livres e o diabo não (Gn 3.1-5). Ele sugere, induz, seduz, engana contradizendo a palavra de 
Deus. É sutil e ardiloso. 
 

1- Dilema de uma humanidade determinada 
O que Deus quer versus o que Eu quero, eis o dilema da humanidade desde o princípio. 
Vivemos a consequência da escolha de Adão que optou pelo “o que eu quero”. 
*A partir de então a Humanidade nasce com uma determinante chamada pecado, caracterizada 
pela tendência de escolher o contrário ao que Deus é e quer. 
*Jesus veio para vivenciar, como homem, o caminho de “o que Deus quer”, (Jo 8:29; Hb 5:8; Sl 
40:6-8; Jo 4:34, 5:30 e 6:38) “seja feita a Tua vontade”, “não como Eu quero, mas como Tu 
queres” (Mt 6.10, 26:39). 
*A Humanidade tem sido determinada pela sociedade através dos usos e costumes, da moda e, 
ultimamente, pela filosofia do consumismo - por meio da propaganda. 
*Ouse dizer “não” ao que é usual e sentirá a pressão do meio.  
* Se pensar: “faço porque quero...”, experimente querer deixar! 
* Como indivíduos, somos determinados pelos pais: 
- tanto geneticamente (você escolheu o rosto que tem?)  
- quanto pela educação que deles recebemos (Ef 6.2, Cl 3.20).  
 
Jesus veio para libertar cada ser humano de toda e qualquer influência ou determinação que 
impeça uma livre escolha:  ‘ sabendo (tão certo quanto um lançamento em livro contábil) 
que ... (já) fostes [resgatados] da vossa vã maneira de viver, que ...recebestes de v / pais, 
1 Pedro 1:18-19: seja   por tradição: costumes da época, educação, valores, prioridades   
                             seja por herança genética: temperamento, tendências, etc.  
 

Parece um contra-senso, mas o que significa? 

2- Família: Onde tudo começa   
Família é a célula da sociedade. É também o “termômetro” que revela o “estado de saúde” 
dessa sociedade. Quando a família entra em degeneração, a sociedade está em processo de 
decadência. Observe os ciclos da História. Eis a razão pela qual a família tem sido alvo de 
tantos ataques (tão visada) seja pelo diabo - para atrapalhar e “secar” a vida espiritual, seja por 
interesses políticos escusos, como nos casos do comunismo. A miscigenação tem sido 
combatida por aqueles que querem preservar a pureza de raças e costumes. Ex.: orientais e 
mesmo o povo judeu. 
Em Êxodo 20 Deus coloca as prioridades básicas do homem: 
Primeiro, o relacionamento pessoal com Deus (v. 3,4-6, 7, 8-11);  
A família (v. 12); vem a seguir_ todos nós começamos a existência como filhos. 
O relacionamento com o próximo (v. 13, 14, 15, 16, 17) completa a lista. 
*É nessa ordem que Deus quer atuar em nossas vidas. 
* O princípio básico é o da obediência: Dt 6:7, 21:18; I Sm 15:23,22 

3- Você e sua FAMÍLIA 
Deus sabe tudo a seu respeito (Sl 139). Ele sabe porque e para que colocou-o nesta família, 
exatamente do jeito que ela é. Sua família é o primeiro item quanto à vontade de Deus para 
você. Como você tem reagido a ela? Questionando? Rebelde? Amargurado?     
           Envergonhado? Ou você tem aceitado sua família sem restrições? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Aceitar é encarar pessoas ou fatos sem sentir raiva ou amargura por serem como são; Aceitar 
também significa perdoar as pessoas por não serem o que deveriam ser. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Conclusão :  
É preciso compreender que o primeiro passo para a completa libertação que Jesus quer operar 
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em você, é deixar que Ele atue em você quanto à sua família. Pense nisso! #  
 

4- Sua família e VOCÊ!  
Essa não é questão apenas aos jovens. Muitas dificuldades do relacionamento conjugal 
são reflexos de problemas que os cônjuges tiveram com suas respectivas famílias.  
   A maioria das pessoas abriga em seu íntimo mágoas, feridas, frustrações, ressentimentos  
                     -  devido a situações ocorridas na infância ou na família.  
* Não podemos nos mudar, não somos como as máquinas de lavar roupas, dotados de botão 
que modifica a função do tipo lavar/enxaguar.  
 
*Só podemos confessar, isto é, admitir que estas coisas estão lá dentro, não querer que 
estejam lá, e pedir que o Senhor cumpra 1 Pedro 1:18 em nossa realidade individual. É preciso 
compreender que o primeiro passo para a completa libertação que Jesus quer operar em você, é 
deixar que ele atue na área familiar.     # Faça uma pausa para reflexão e oração. 
 
*Muitas vezes, a falta de vitórias definitivas em certas áreas, é por não termos ido à raiz do 
problema. Aceitação e obediência refletem o real estado de seu relacionamento com Deus 
.*Confronte sua vida com o “Gabarito” de Efésios 4:30-32. 
   -  Aplique I João 1:7 à sua realidade (ler até 1João 2:2). 
 
* Deus conhece suas circunstâncias, 1 Co 10:13 
* Dê o primeiro passo para a abertura do diálogo em família, Mt 5:24 >Cl 3.15 > Fp 2.14  
* E deixe que seus familiares vejam a diferença que Cristo faz em sua vida.  
* Quando Deus estiver no lugar que Lhe é devido em seu coração, Is 60:22. 
* Ele mesmo cuidará para que tudo o mais entre nos seus devidos lugares, Is 14:27, 22.  
* Ele cuidará das atitudes das pessoas quanto a você, Pv 21:1   > João 19:11.  
* Podemos “descontar “as promessas que Ele deixou escritas, com Seu aval em Jeremias 1:12,   
                        # “Eu velo sobre a Minha Palavra para a cumprir”. 
*Ouse meditar sobre os textos deste estudo. Ouse trazê-los à sua realidade.  
* Então começará a fazer parte de sua experiência no cotidiano.  
                         # Grife em sua Bíblia, decore Lucas 1:70. 

APLICAÇÃO PRATICA 
Se você deixar que Jesus o liberte quanto à área de sua vida familiar, estará livre para ser a 
pessoa que Ele planejou que você seja, a começar, em sua própria casa: 
 
Aceitar é não ter raiva nem amargura pelo que são (Ef 4:30-32) nem pelo que fazem. 

Honrar é não acolher em seu coração qualquer tipo de desprezo, velado ou declarado que 
queira se insinuar em seus sentimentos, palavras ou ações, Is 58:9 > Prov 23:22 > Ef 6:1-3 
> Cl 3:20   _ . Onde está escrito que é para honrar os pais só SE eles merecerem? 

Perdoar: Muitas e muitas vezes; até mesmo por não serem _ não fazerem o que deviam; 
                                                     ou por serem_ fazerem o que não deviam. 
# Pense nisso: será que você sempre atinge o padrão desejável?  
   - 'Quem te constituiu o padrão do mundo?' (Ouvi não lembro onde) 
               Mt 7:3-5    1 Jo 12:47     Rm 14:13      Tg 4:12-13 
* 
O padrão de Deus para perdão é: Perdoa-nos = perdoamos nossos devedores  
           (Mt 6.12). Caso contrário “entregou aos atormentadores” (Mt 18.34). 
- Perdoando uns aos outros = Deus nos perdoou em Cristo. 
- Até quantas vezes? Até 70 x 7 num dia (Lc 17:4; Ef 4:32). 
- Não vos vingueis a vós mesmos, daí lugar à ira; está escrito: 
- Minha é a vingança, Eu retribuirei (Rm 12:17-21). 
- Se teu inimigo tiver fome, sede, dai-lhe... 
- Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. 
- Por que blasfema de Deus o ímpio dizendo no seu coração que Tu não inquirirás?  
            Sl 10.13 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
*Vingar-se é como dizer a Deus: 
- 'Eu preciso agir, pois Tu não estás fazendo o que Te compete.' 
*Vingar-se é julgar e executar o devido castigo, tomando a si o que a Deus compete  
- Querer ser igual a Deus é a essência de Satanás (Is 14:13-14; Tg 4:11-12). 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A orientação de Deus é que os familiares atendam às necessidades básicas uns dos outros. É 
da Sua vontade que haja reciprocidade, mas alguém precisa começar... 
- Necessidades básicas do marido: respeito à liderança (sujeitas). Ef 5:22) 
- Da esposa: amor, consideração (I Pe 3:7) Ef 5:28) 
- Dos filhos: disciplina com entendimento. Ef 6:4  
- Dos pais: honra e obediência c/promessa de Deus, Ef 6:1-3 
*Urge que os cristãos comecem a acertar suas vidas com Deus desde a base, caso contrário, só 
resta a perspectiva de frustração e fracasso, Gl 5:14-15; Mt 12:25. # 

Tema II - O MUNDO 
O que você entende quando a Bíblia fala sobre o mundo? Serão apenas algumas atitudes 
convencionais? Tais como: beber, fumar, praguejar, mentir, roubar... matar? Na realidade, o 
mundo é um sistema de padrões e princípios que envolve e determina nossas atitudes, escolhas 
e prioridades. 
# É interessante saber o que a Bíblia fala sobre o mundo:  
  1 Jo 5:19 > Rm 1:18-32   > Ef 2:12-13  > 1João 2.15-17  
 
A . O mundo quer sujeitar-nos – há conflito no confronto 
Vimos, no estudo anterior, como somos programados pelos pais, geneticamente, pela família e 
pela educação. A sociedade (o mundo) também visa programar o ser humano. 
*Conforme 1 João 5:19 “o mundo jaz no maligno”. O princípio que anima o mundo é diabólico e 
segue o mesmo esquema desde o Éden, na tentativa de afastar-nos da obediência e 
dependência de Deus,  Gn 1:6   > 1 Jo 2:15   > Mt 4:1   
 
Observe, esta semana, como o mundo está querendo “fisgar” você com estas ”iscas”: 
- Critério independente da palavra de Deus: (Gn 3:6) “vendo a mulher...”  
- julgamento baseado no que se vê, conforme entendimento próprio  
- Auto-suficiência (rebeldia): (Gn 3:6) “a mulher” sozinha, tomando suas próprias  
                              decisões, numa atitude do tipo: “Eu é que sei o que é bom para mim”.  
- Absoluta desconsideração para com o que Deus havia dito.  
- Concupiscência dos olhos: “agradável à vista”. 
- Concupiscência da carne: “boa para comer”. 
- Soberba da vida: “desejável para dar entendimento” “sereis como Deus” (Gn 3:5). 

Os argumentos do mundo são muito fortes, geram conflitos em nosso íntimo e, no 
confronto com o mundo, geralmente o cristão sai com evasivas,  

quando não, derrotado, por que? 

B. Quais as razões do fracasso?  
*Vários motivos fazem com que a atuação do cristão seja tão “apagada” diante do padrão do 
mundo. 
B1- Não conhecer as respostas por experiência própria; apenas repetir alguns argumentos 
que ouviu “dizer”, sem base num relacionamento pessoal com Deus. Foi convencido, não é 
convertido. Pode ocorrer com filhos de cristãos: Deus não tem netos (Jo 42:5, 4:42). 
# Dicas para mudar essa situação: Jr 29:13; Mt 6:33; Rm 12:1-2; 1 Co 9:24. 
 
B2- Escolher conforme o padrão do mundo e não de acordo com a orientação de Deus.  
Causa: rebeldia, desconhecimento da Palavra ou inércia (deixar-se levar...). 
 
B3- Os apelos do mundo encontram eco em nossa natureza decaída. É preciso decidir: 
- Tg 4:4; 1 Co 10:23; 2 Co 14:18; Mt 6:24; Js 24:15; 1 Rs 18:21. 

Você, jovem cristão, quer escolher andar com Deus? Quer mesmo?  
 
- Partindo do princípio que, sinceramente, você queira escolher o que Deus quer...  
         #   por que é tão difícil optar pela vontade de Deus?  
              R-   É porquê... 
i )  Os apelos do mundo encontram eco em nossa natureza humana, inclinada ao pecado. 
ii)  Não depende tanto do que fazemos mas do que somos. Você é homem ou mulher? Alto ou 
baixo? Você está consciente de que é um pecador tanto quanto é um ser humano? Adiante, 
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explicaremos que ser pecador não depende de seus atos, mas de sua natureza. 
iii) Dicas para mudar essa situação:  ler, decorar, viver:  Gl 5:16 > Rm 8:2, 8:26-27 > Jo 8:36  

* JESUS TEM A RESPOSTA - 'necessário vos é nascer de Deus ' - João 3.7.  
* Para nascer é preciso 
i) sair do mundo em que existimos,  
ii) romper com esse sistema como quando se corta o cordão umbilical,  
iii) ser lavado da “sujeira” que se trouxe... 
*Ao nascer, o nenê passa a existir em um sistema diferente de vida ao qual deve começar a se 
adaptar. Da mesma forma espiritualmente, é preciso sair do mundo, romper com esse sistema 
satânico, ser lavado pelo sangue de Jesus.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Agora, é preciso que a vontade de Deus, revelada em Sua Palavra, seja como  
o ar que respiramos, a 'comida' espiritual, o gabarito para novas atitudes. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
*Mas, há o ladrão, usurpador, que quer...  
*roubar nossa confiança em Deus,  
*matar o ânimo, impedindo a expressão plena da vida em Cristo 
*destruir a comunhão com Deus, através de dardos inflamados, 
*Jesus veio para que pudéssemos ter vida em abundância - Jo 10.10; Hb 2.14-15.  
*Saiba o que significou para Jesus... - Hb 2.17-18, 5:8; Jo 12.27. 
            o que significou a cruz no passado - Is 53,  
             o que significa a ressurreição, hoje, para você! - Hb 7.25; Ef 1.20-23.  
Hoje Jesus está vivo, na glória, à direita do Pai, sendo-Lhe sujeitos os inimigos  
 # desde Sua ressurreição até à consumação dos séculos, Ap 1.15, 5.9-10. 
 

CONCLUSÃO 
*A mente humana não consegue entender as coisas de Deus - 1 Co 2.14; Jo 1.12. 
 
*É preciso crer; não depende dos sentimentos, é certeza de que Deus é Suficiente e Poderoso 
para fazer tudo o que diz que faz em Sua Palavra, Hb 11.1.6  
 
*Fé leva a agir - Hb 11.1. Quando se está com dor de cabeça, toma-se um comprimido – você 
tem idéia do processo químico que fará com que a dor se vá? Nada de especial acontece. Há 
sentimentos inusitados? Nada disso. O que leva à ação de tomar o comprimido é crer que o 
mesmo solucionará o problema da dor. O que leva à ação de entrar num elevador e apertar um 
botão é crer que seremos levados para cima (ou para baixo). Há inúmeros fatos corriqueiros da 
vida e da natureza que ilustram o princípio da fé que leva a agir. Prestando atenção, você 
poderá notá-los. 

*É preciso querer / Pedir / Dar licença para Ele entrar em sua vida.  
Is 1.19 Mt 7.7 Ele não o fará sem a sua permissão - Ap 3.20. 

Você quer receber a Jesus como seu Salvador pessoal?  
Quer entregar a Jesus o controle total de sua vida? Ele promete: 
# “o que vem a Mim, de maneira nenhuma o lançarei fora” - Jo 6.37. 

Para sua meditação: Ef 2.8-10; Jo 3.16, 3.36, 5.24; 2 Co 4.6; 1 Pe 1.23; 2 Co 5.17; Rm 5.1, 
6.23; Fp 1.6; Hb 13.20-21; 1 Pe 5.10; 2 Pe 1.2-4; Jd 24, 25. # 

TEMA III - NOVIDADE DE VIDA  
Com base no livro 'Perfume da beleza' - Ed Vida. - Esgotado há anos! 

Quem é você? Aquela imagem refletida no espelho? Esse é apenas seu corpo. Você é o que 
há em seu íntimo. Desde que passou a existir você é um ser eterno. 

Tendo aceitado Jesus como seu Salvador foi feito filho de Deus - Jo 1.12. Passou a ter vida 
eterna, “as coisas velhas já passaram... tudo se fez novo” - 2 Co 5.17. 
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Deus quer fazer uma obra de renovação em seu íntimo - Ez 36.26. 
- Quer tirar o velho e colocar o novo - Mt 9.17. 

MEDO, PREOCUPAÇÃO, IRA e INVEJA são sentimentos comuns aos seres humanos e 
causam tantos problemas!   Deus quer operar em nós uma vida de fé, oração, capacitando-nos a 
aceitar situações e pessoas como são, a perdoar as pessoas mesmo quando não são o que 
deveriam ser. 

Deus também quer operar Aceitação e Perdão em relação a nós mesmos - Ez 36.26. 

A. MEDO vs FÉ  
 O medo estraçalha e paralisa. Do que você tem medo? 
  - Desde o Éden a reação natural tem sido fuga, racionalização, acusar, Gn 3.10 > Sl 55.6-8.  

Mas os meios de fuga, desde a omissão até às drogas, são ineficazes; 
-  não solucionam o problema do medo e muitas vezes geram mais problemas. 

O que resolve, então? 
 Encarar o medo honestamente, sabendo que não vem de Deus - 2 Tm 1.7; Hb 2.15. 

Estar ciente de que, pelo poder de sugestão, satanás usa o medo para nos manter cativos. O 
medo nos torna “exauridos, como moscas na sopa”, debatemo-nos e não chegamos a parte 
alguma. Há libertação e socorro em Jesus - Jo 4.4. 

Só há uma solução para o medo: 

• Decidir a quem você vai entregar o controle de sua vida. 
• Conhecer quem Deus é, pela Palavra e atuação do Espírito Santo - Jo 14.27, 16.14. 
• Saber que “o Senhor Reina” - Sl 93.1, ler também Rm 8.28 e Is 30.15. 
• Em vez de medo, optar por confiar em Deus - Sl 56.3. 

Não precisamos de mais fé e sim de usar a que temos - Mc 9.23; Hb 11.1; Rm 12.3. 
Começamos a exercer fé a partir de uma entrega total a Deus, como somos em Romanos 5.8. 

• FÉ não é sentimento, não é raciocínio - Rm 10.17, 8.16; Hb 11.1 e 6. 
• FÉ é resultante do ouvir a Palavra, pela atuação do Espírito Santo. 
• A FÉ leva-nos a agir - Hb 11.4, 12.2, libera energia física, mental e emocional. 

Olhar para Jesus, por meio da Palavra, dá-nos a certeza de que Ele é suficiente para 
qualquer situação, mesmo a sua, específica, deste momento - Is 61.1-3 e Hb 1.1-3. 

NÃO TEMOS DE FICAR COM MEDO 

B. ANSIEDADE vs VIDA DE ORAÇÃO SIGNIFICATIVA 
A ansiedade, a preocupação como muitas vezes é chamada, não é tão esmagadora como 
o medo. Ela corrói como ferrugem, 'lateja' em nosso íntimo. Faça lista do que o preocupa!  

Ansiedade *rouba o momento presente sem possibilidade de mudar nada do foi ou será... 

• gera mais problemas, reais ou imaginários. 
• é um fardo físico e mental é estressante. 
• limita a capacidade de pensar claramente, analisar os fatos. 
• é totalmente inútil! 
• é uma hábito adquirido, muitas vezes, da família ou por causa dela. 
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VOCÊ PODE LIVRAR-SE DO HÁBITO DE FICAR ANSIOSO!  
ANSIEDADE é pecado – Pretende o controle de situações que devem estar sob o controle do 
Senhor - Sl 93. Como se você pudesse fazer ou mudar alguma coisa - Mt 6.27. 

Ansiedade não depende das circunstâncias, mas de sua atitude perante elas. Você pode 
perguntar: 'Então, eu vou virar robô? Ser insensível!' Absolutamente, NÃO! 

A questão é: você está se deixando controlar por suas emoções? Gn 4.7-8. 

Suas reações às situações do cotidiano dependem do estado de seu relacionamento pessoal 
com Deus, de não permitir que nada interrompa sua comunhão com Ele. O que quer fazer, 
então?   Entrega... - Sl 37.3-8, 55.22; 1 Pe 5.7. 

• Confia no Senhor - 2 Sm 22.33 (é bom decorar). 
• Descansa no Senhor, espera nEle.  

Em vez de ansiedade, uma vida de oração significativa que não quer dizer muitas 
palavras adequadas ou pensamento positivo - Fp 4.6-7; 1 Ts 5.17. 

• Os discípulos pediram 'Ensina-nos a orar' - Lc 11.1; Mt 6.5-15. 
• Até as orações precisam ser conforme o Gabarito da Palavra - ver Orar, falar com 

Deus -  ‘Orando no Espírito' – Ef 6.18; Rm 8.16; Ef 4.30-32; Jo 3.21; 1 Jo 1.7. 

É preciso cuidar para não entristecer o Espírito Santo, andando 'na luz'. 

• Orações especificas - Tg 4.2, 5.16.  
Expressam comunhão com Deus e com irmãos - Jo 15.7; 1 João 3.22; Mt 5.23 e 18.19. 

• Orações intercessórias - Jó 42.10; Ez 22.30 
• Constantes - 1 ts 5.17. 
• Orar é conversar com Deus: vc fala e escuta!   

C. IRA vs ACEITAÇÃO, PERDÃO 
A ira é um sentimento que faz parte do ser humano decaído. Deus sabe disso e nos ensina a 
tratar com ela em Efésios 4.26, exortando a não permitirmos que o sentimento (ira) nos domine 
a ponto de levar-nos a agir fora dos padrões de Deus para seus filhos = pecar. 

É preciso decidir a quem você vai entregar o controle de sua vida, de suas ações (Rm 6.14). 
Costumo dizer que é hora do 'braço de ferro' - Rm 8.2. É hora de clamar: 

“Senhor, foste tu quem venceste. Dou licença para que venha fazer a minha natureza perder sua 
força. Sê Vencedor em mim como foste no Calvário”. 

Em vez de ira, aceitação e perdão: somos incapazes por nós mesmos. 

Enquanto houver feridas, não conseguimos perdoar.  
Precisamos da restauração da Palavra - Sl 19.7, 23.3. 

O Espírito Santo é poder atuante em nós, os que cremos - Ef 1:19. 

Há graça à nossa disposição como houve para Paulo - 2 Co 12.9. 

Aceitar é encarar fatos e pessoas como são, sem raiva, amargura, autocomiseração. Perdoar é 
olhar para as pessoas como se nunca tivessem feito o que fizeram. Muitas vezes temos que 
perdoar as pessoas por não serem o que deveriam ser. 

O padrão de perdão para nós está em Mateus 18.21-22 e Efésios 4.32. 

O problema com aceitação e perdão consiste em que o ser humano está sempre pronto a julgar 
e condenar, decidindo que a culpa é do outro - Gn 3.3, 12-13; Mt 7.1-5; Rm 14.10, 13.  
O que resolve, é ‘o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo' - que nos 
foi dado - Rm 5.5. 
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Não somos capazes de mudar a nós mesmos. É preciso o poder de Deus, darmos licença ao 
Espírito Santo para agir em nós, crermos que Ele é Suficiente, Poderoso e Fiel - Ts 5.23-24. 

D. INFERIORIDADE vs EQUILIBRADA ACEITAÇÃO DE SI MESMO  
Como você gostaria de ser? O que mudaria, se pudesse? 

Insatisfação é gerada pela comparação tendo como base padrões estabelecidos pela sociedade 
ou família, que leva a pessoa a julgar-se inaceitável ou inadequado. 

Nem sempre esses padrões são legítimos (Sl 73.3-5, 12-13), no entanto, geram falta de senso 
do próprio valor - 'Não presto para nada', que leva ao desanimo - 'Não vai dar certo mesmo, não 
vou acertar...', ao negativismo e até à depressão. 

Pode levar à raiva - 'Vão ver do que sou capaz!' e em todas suas várias formas de rebeldia 
contra autoridades, contra a sociedade (depredação, protesto). Contra si mesma. 

Tais pessoas são inseguras, criticas, destrutivas ou passam a ostentar um complexo de 
superioridade para disfarçar.... Para aqueles que sempre acham que a galinha do vizinho é a 
mais gorda, um lembrete: Você é o vizinho do seu vizinho. 

No Salmo 73.17 está a saída: 'até que entrei no santuário de Deus; então entendi eu ...' 
Quando Deus está no lugar que lhe é devido, todas as coisas vão para seus devidos lugares. 

A imposição de 'tão altos padrões' nada mais são do que tentativas de nos tornar tão frustrados 
e derrotados quanto eles; diminuir-nos é uma forma deles se elevarem. 

• Em vez de inferioridade, equilibrada aceitação de si mesmo  
Ao compreender o amor de Deus, Rm 5.8 
- a magnitude da obra de Jesus ,1 Pe 3.18, 2.18 
- o poder regenerador e renovador do Espírito Santo, Tt 3.5; 1 Co 6.19, 1.4-5. 

• Pelo estudo da Palavra e ensino do Espírito Santo, - Jo 14.26; Rm 5.17; Ef 1.3 - irá. 
Sendo confortado pela presença misericordiosa do Senhor  
             - Lm 3.22-23; Sl 103.8-14; 1 Co 10.13; Hb 4.15.  
 Ele, o Todo-Poderoso, também é Fiel - 2 Tm 2.13. 

TEMA IV - O SEXO E A VONTADE DE DEUS 
Atualmente, a grande ênfase do mundo é sexo. Mesmo entre os cristãos, fala-se muito a 
respeito, a título de orientação... A intenção de quem escreve será a mesma de quem lê? Qual é 
o resultado prático? 

Durante o carnaval, por exemplo, o mundo entrega-se a prazeres desenfreados - Ef 4.19 - e os 
cristãos, muitas vezes, ficam olhando para tudo isso como criança diante de uma vitrine de 
doces proibidos. Será que há orientação sobre sexo na Bíblia? O que Deus, o Criador tem a 
dizer sobre o uso do sexo? 

É preciso entender que sexo é uma parte da vida e está dentro de um contexto que é: 

Qual a vontade de Deus para minha vida como um todo? 

• Você é do tipo que quer que Deus aprove seus planos? 
• Há prontidão para ouvir o que Deus tem a dizer? 1 Sm 3.10. 
• Há disposição e determinação para obedecer? 

1- SANTIFICAÇÃO E SEXO – uso legítimo 
 
Você quer saber? A vontade de Deus para a sua vida é a santificação - 1 Ts 4.3-5. 

'Chiiiii!!!' - Pode ser sua reação, seguida de um muxoxo. Por que a maioria das pessoas reagem 
negativamente quanto à santificação?  
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Será que a vontade de Deus para a minha vida não é boa? - Rm 12.3. Na realidade, a maioria 
das pessoas não sabe em que consiste a santificação. 

Santificação é chatice... pensam. Esse é conceito do mundo, insuflado por satanás que sugere 
'Isso vai te chatear tanto!' - Dando a idéia de que Deus não quer que você se divirta. Isso não é 
verdade - Sl 4.7; Gn 5.22; Tm 6.17. Deus nos dá abundantemente todas as coisas para delas 
gozarmos. Será Ele incoerente? 

Gênesis 1.27-28, 31 diz: “Homem e mulher os criou... e viu Deus que era bom”. O ato sexual é o 
motivo de existirem dois sexos. Então, por que sexo está associado à idéia de pecado?  

Sexo foi criado para ser desfrutado e não é pecado. Notem que, antes da queda, Deus criou os 
sexos e deixou instruções de uso. 

Gn 1.28 – 'Enchei a terra', nessa ordem não está implícita nenhuma condenação. Muito pelo 
contrário: como encher a terra de pessoas sem usar o método de fazê-las? 

Será Deus incoerente? Manda fazer e castiga porque fez? Além disso, depois da queda, houve 
o agravante do fator MORTE - problemas de saúde, guerras, acidentes. Era preciso muitos filhos 
para encher a terra! 

Explosão populacional e controle de natalidade são problemas da atualidade. 

Gn 2.24 – Repare na progressão: 

• 'DEIXE...' - Compromisso de nova família. 
• 'UNA-SE.…' - Ato de unir-se cerimônia e companheirismo. 
• 'SERÃO UMA SÓ CARNE' - contato físico, só depois de Compromisso e União. 

A queda não se deu por causa do ato sexual como o mundo sugere, com malícia. O mundo 
demonstra não saber nada sobre Deus, e ainda O julgam incoerente. 

A queda ocorreu por causa da desobediência. Não 'deram a mínima' para o que Deus dissera 
nem para as consequências prevenidas por Deus. Agiram por critério próprio – o que acharam 
melhor para si – influenciados pelos argumentos 'da serpente'. É assim até hoje! 

A queda não foi o ato sexual mas mudou o relacionamento homem/mulher. 

Gn 3.16 - o marido 'te dominará' e a mulher estará sujeita - 'teu desejo será para teu marido'. 

Jesus veio também para restaurar esse relacionamento - 1 Pe 3.7; 1 Co 7.3-5; Hb 13.4. 

2- USO ILEGÍTIMO DO SEXO    
 
Com a Queda, satanás conseguiu seu intento de deturpar a Criação de Deus: 

• Natureza: terra maldita 
• Trabalho: exaustivo  
• Parto com muitas dores fortes - “multiplicarei” 
• Alteração no relacionamento humano: Acusação, Crítica, Fuga. 
• Alteração no relacionamento do casal: Domínio e Sujeição. 
• Alteração no uso do sexo - criado para ser motivo de prazer, dentro do casamento 

Deus criou os sexos e instituiu o casamento para regulamentar a prática sexual 
          ANTES DA QUEDA:  ler Gênesis 2.24 
 - seu mau uso tornou-se problemático, causando confusão e sendo motivo de muita 
infelicidade.      O mundo usa o sexo para afastar o homem de Deus. 
No livro de  Provérbios, falando aos homens como a filhos,  Deus dá muitas 
advertências contra a  mulher adúltera ( a casada que procura sexo com outros homens) 
e a mulher estranha leia-se :a  que não é a sua esposa pois a primeira relação dentro do 
casamento é relatada como  ‘ a conheceu’:  
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Rt 4.13 Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher; ele a  conheceu,  
             - e o Senhor permitiu a Rute conceber, e ela teve um filho. 
 
Mt 1.25  José, marido de Maria,  não a conheceu  enquanto ela não deu à luz um filho;  
                 -  e pôs-lhe o nome de JESUS. 

• Como homem, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado, Hb 4.15 e   Hb 2.18  
 ‘ naquilo que ele mesmo, sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são 
tentados’ # podemos ir a Jesus para vencer qualquer tipo de tentação que nos aparece. 
Nessa área, fica como Gabarito a atitude de José quando assediado pela mulher de 
Potifar, seu patrão, no Egito: ele fugiu deixando sua roupa. Preferiu ficar preso a 
se corromper deixando os caminhos do Senhor. Por sua fidelidade, pôde cumprir o 
plano de Deus para sua vida e ele veio a ser o segundo depois de Faraó. 
          Ler essa emocionante história em Gên 39.12 a 41.40 

3-  A ORIENTAÇÃO DE JESUS 
     Jesus, quando arguido, retorna 'ao princípio' e termina dizendo:  
        'o que Deus ajuntou, não o separe o homem’ Mt 5.27-30, 31-32 e 19. 7-9   

                Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. 
Mt 5.28   Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, 
                                                -     já em seu coração cometeu adultério com ela. 
Mt 5.29 Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti; pois te é melhor que se 
perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. 
Mt 5.30 E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti; pois te é melhor que se 
perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Mt 5.31   
              Também foi dito: Quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 
Mt 5.32 Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de 
infidelidade, a faz adúltera; e quem casar com a repudiada, comete adultério. 
Mt 19.3 Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: É lícito ao 
homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? .4 Respondeu-lhe Jesus:  
 Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e ordenou: Gn 2.24 
‘ deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher; e serão os dois uma só carne’ 
 
Mt 19.6 Assim já não são mais dois, mas uma só carne.  
              Portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. 
Mt 19.7 Responderam-lhe: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? 
Mt 19.8 Disse-lhes ele: Pela dureza de vossos corações Moisés vos permitiu repudiar vossas  
                                        - mulheres; mas não foi assim desde o princípio. 
Mt 19.9 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de 
infidelidade, e casar com outra, comete adultério; (e o que casar com a repudiada também 
comete adultério.)   Ler Malaquias 2.13-16 > o Senhor aborrece o repudio 
 
Conclusão: Deus criou o sexo e regulamentou o sua prática  instituindo o casamento :  
                 #  antes da Queda: ele: deixa pai e mãe, une-se à mulher para  fazer sexo,  Gn 2.24 
                    depois da Queda: ela: sujeita ao marido  com mais dores de parto , Gn 3.16   
                                                  ele: trabalha duro para sustentar a família  
 
Moisés permitiu o divórcio, mas Deus revela Sua posição : abomina o repudio, Malaq  2.13-16   
 
Jesus, quando arguido, retorna 'ao princípio' e termina dizendo:  
   'o que Deus ajuntou, não o separe o homem'  Mt 5.31-32.e 19. 7-9  

TEMA V - ORIENTAÇÃO QUANTO AO CASAMENTO E SEXO  
 
Nos seguintes textos, medite neles 
  
> Ec 3.1; >1 Co 7 > Ef 5.16-24 > Hb 13.4 > Pv 5.18 > 1 Pe 3.7. 
  
Sublinhe-os em sua Bíblia.   Ah! Pode ler alguns títulos para casais.  
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Também há muitas advertências contra prostituição e adultério  
    
 > Mt 5.27-32.  > Ap 21.8 e 22.15    > 1Coríntios 6.18-20.  
 
Obs.: bem no fundo do coração, todos sabemos o que é certo ou errado. 
         O problema é querermos fazer o certo. _    A ser editado - A Bíblia e o Sexo. 

É BOM LER NA BÍBLIA POIS MOSTRA SEU INTERESSE EM SABER O QUE DEUS DIZ... 
           # Deus vê e abre seu entendimento para compreender como Deus vê  
           > o que facilita a ter vontade de obedecer: você decide! Antídoto à rebeldia. 

'Bem-aventurado o ... que...' não age como todo o mundo...' - Sl 1.1-2 - 
 antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite'. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Comentamos alguns temas de interesse dos jovens mas que não se costuma falar, 
   -  pelo menos, não do modo como 'conversamos' . Importa considera com atenção pois  
não se trata de querer fazer a cabeça de ninguém mas alertar (fique esperto, se liga.) Sobre 
fatos espirituais que são tão reais quanto os físicos e tão inexoráveis  
     ('não tem choro nem vela' , como a força da gravidade)  
 
Convém se tocar e se prevenir ! Ninguém quer acabar esborrachado no chão por ter se atirado 
do 10º. andar de um edifício _ ao dar querer dar uma de super-herói: -. Não ligo.... Que que 
tem.... Não 'tô nem aí ... Eu sou mais eu...   Quem quiser que se lixe.)  
 
> O AVISADO VÊ O MAL e SE ESCONDE Pv 22.3 
 
 > SE FORES SÁBIO, para ti serás ... 
    - se escarnecedor (ah!...) Só TU O SUPORTARÁS, Pv 9.12 

FIM   Rev.   Aos jovens 

 

                TEENS E JOVENS          capa da revista  

 


