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Tema: Os Desafios da Adolescência

FUJA DA IMORALIDADE SEXUAL!

ENTENDENDO A IMORALIDADE SEXUAL
Antes de se falar da imoralidade sexual, devemos

regras impostas pelo próprio Criador.

entender que o ser humano é um ser sexual e não há

A Homossexualidade e bestialidade:

nada de errado nisso, já que tudo isto já estava no

“Com varão te não deitarás, como se fosse mulher:

projeto de Deus quando criou o homem e a mulher, o

abominação é; nem te deitarás com um animal, para te

ato sexual é algo completamente natural e saudável,

contaminares com ele; nem a mulher se porá perante um

porém, o que as pessoas não tem entendido é que o

animal, para ajuntar-se com ele: confusão é”, Lv 18.22-23.

Criador de todas as coisas, estipulou cada coisa para

“Pelo que também Deus os entregou às concupiscências

seu tempo, e ato sexual deve acontecer após homem e

do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo

mulher tornarem-se uma só carne.

entre si; 25pois mudaram a verdade de Deus em mentira e
honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é

“Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom
seria que o homem não tocasse em mulher; mas, por

bendito eternamente. Amém!
Pelo que Deus os abandonou às paixões infames.

causa da prostituição, cada um tenha a sua própria

Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural,

mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O

no contrário à natureza. E, semelhantemente,

marido pague à mulher a devida benevolência, e da

também os varões, deixando o uso natural da mulher,

mesma sorte a mulher, ao marido. A mulher não tem

se inflamaram em sua sensualidade uns para com

poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido;

os outros, varão com varão, cometendo torpeza e

e também, da mesma maneira, o marido não tem poder

recebendo em si mesmos a recompensa que convinha

sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não

ao seu erro”. Rm 1.24.27

vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento
mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração;

Pessoas que se vestem de outro sexo

e, depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos

“Não haverá trajo de homem na mulher, e não

não tente pela vossa incontinência”, 1Co 7.1-5.

vestirá o homem veste de mulher; porque qualquer que
faz isto abominação é ao SENHOR, teu Deus”, Dt 22.5.

Dessa forma, imoralidade sexual é todo ato
sexual que afronta os princípios morais que o Senhor
estabeleceu como regra.
Por toda a Bíblia essas regras são estabelecidas,

Que busca prazer sexual de forma desregrada
(Lascívia)
“Porque as obras da carne são manifestas, as

tanto no Antigo quanto no Novo Testamento esse

quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria,

assunto é tratado sem deixar dúvidas quanto aos

feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas,

princípios do Senhor concernente a esse assunto.

dissensões, heresias”, Gl 5.19-20.

Vejamos alguns versículos que deixam claro as
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