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 VISÃO: Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a sociedade e comprometida com a grande comissão 
para comunicar o evangelho de todas as maneiras e formas possíveis, intencionalmente multiplicando 
discípulos de Cristo, plantando Igrejas e exercendo o amor de Deus por meio da fé. 

 
 

 
  4°TEMPO DA PALAVRA (25 MIN)  

A sexualidade faz parte da vida humana independente de sua religião. 

Como cristãos, não perdemos nossa sexualidade, mas devemos vivê-

la de acordo com a vontade de Deus. O sexo é tão antigo quanto à 

humanidade. A sociedade mundial tem sido bombardeada pela mídia 

através do mercado do sexo, que tem alcançado todas as áreas da 

sociedade. Com isso a população tem já implantada em sua cultura 

essa fissura lasciva, onde podemos ver até crianças inocentes 

vestindo, falando e encenando insinuações à pornografia. O número 

de termos obscenos e de duplo sentido tem crescido e sido usado com 

frequência cada vez maior, e também tem entrado em nosso convívio, 

dentro da própria igreja, o que tem levado muitos a uma vida cristã 

leviana e permissiva, que certamente desagrada ao nosso Deus.    

Compartilhando  

1 Coríntios 6.12 “Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas 

convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei 

dominar por nenhuma delas”. 

Domínio próprio é uma característica do Fruto do Espírito (Gálatas 

5.22), que também deve ser aplicada na área sexual. Tanto homem 

como mulher devem procurar se dominar para não pecar contra Deus 

e os casados também contra seu cônjuge. 

  

1. De que maneira podemos exercer nosso autocontrole, 

principalmente na área sexual? Que riscos e benefícios corremos ao 

exercer esse autocontrole? 

 

1 Coríntios 6.16 “Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta 

forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma 

só carne”.   

1° ORAÇÃO (5min) 

Ore para que este encontro seja 

abençoador!!!! 

2° TEMPO DE CANTAR 

(10min) 

Cantar é uma boa forma de louvar a 

Deus. Então vamos celebrar a presença 

de Cristo em nossas vidas e cantar 

louvores a Ele de todo o coração.

 

3° TEMPO DE ORAR 

(25min) 

 

 

Vamos nos dividir em trios para 

compartilhar as bênçãos recebidas e 

também as necessidades uns aos 

outros. Invista tempo orando, pois a 

oração faz toda a diferença na vida 

do cristão. Orar é falar com Deus e, 

quando oramos, Deus move os céus 

para abençoar e usar nossas vidas. 

 

 
 

10° ROTEIRO / PGM / IGREJA BATISTA CENTRAL EM RESENDE 

                                                                                             

 

 

Sexualidade Saudável 

Pr Luciano Cozendey dos Santos 

Pastor Titular 



 

O mercado do sexo tem corrido a quilômetros por hora para conquistar 

e seduzir as pessoas a uma vida sexual desregrada, criando conceitos  

e distorcendo valores que são  disseminados nos mais modernos meios 

de comunicação. 

 

2. Em sua opinião, como podemos proteger nossa família  

dessa exposição diária e distorcida? Simplesmente proibindo?  

 

1 Coríntios 6.18 “Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que  

uma pessoa cometer é fora do corpo; mas aquele que pratica  

a imoralidade peca contra o próprio corpo”. 

 

Hebreus 13.14 O sexo tem sua dignidade através do casamento. A 

cama é um lugar de honra para o casal que ama a Deus, pois “digno 

de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem 

mácula; porque Deus julgará os impuros e adúlteros”. 
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 5° TEMPO DA 

MULTIPLICAÇÃO (10min) 

 

 

   

NÃO ESQUEÇA DE CONVIDAR O 

MAIOR NUMERO DE PESSOAS 

POSSIVEL PARA O SEU PGM. 

GRANDE ENCONTRÃO DE TODOS OS 

PGMs NA IGREJA DIA 9/12 -19:30hs 

 

 

6 TEMPO DE IGREJA 

1- Ore pelo seu pastor e familia 

2- Ore para que Deus levanter 

servos comprometidos com o 

Reino. 

3- Em favor dos lideres de PGMs 

 

 

 

 

 

 

O casamento não nasce do sexo e nem o sexo do 

casamento. Sexo e casamento foram feitos um para o outro, 

sendo reciprocamente frutos do amor entre um casal. O 

objetivo do casamento é unir as pessoas para sempre, 

constituindo família e não para prestar contas à sociedade, 

para esconder um erro, dar satisfação à família, acobertar 

uma gravidez ou para não ficar sozinho. Todas essas são 

atitudes egoístas e o egoísmo não tem lugar na felicidade 

conjugal. Somos por natureza, seres sexuais, criados por 

Deus. Sexo não é algo sujo ou impuro por si só, mas deve 

ser vivido em sua plenitude no casamento. Devemos 

ensinar nossos filhos, principalmente aos que estão 

iniciando ou passando pela puberdade, que os “desejos e 

impulsos” que estão começando a sentir são naturais, mas 

que precisam aprender a dominá-los para não deixar que 

esses desejos os dominem. 

 

3. Como os pais podem compartilhar sobre vida sexual com 

seus filhos, levando-os a entender a beleza e a pureza de 

uma vida desenvolvida segundo a Palavra de Deus?  

1 Coríntios 6.19 “Acaso, não sabeis que o vosso corpo é 

santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes 

da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?”  

O ser humano é corpo, alma e espírito, e se o seu corpo 

estiver bem, mas o seu espírito não, nada estará bem. Da 

mesma forma o casal não se  

 satisfaz só com a vida sexual, ou só afetiva, ou só 

espiritual, é preciso haver harmonia nas três áreas.A 

sexualidade dentro dos planos de Deus leva a pessoa à 

felicidade em todos os aspectos, não só o físico, mas o 

social, sentimental e emocional, pois somos seres carentes 

de atenção, afeto, contato, carinho, prazer, intimidade e 

amor. 

4 – Como quebrar o tabu da sexualidade para que, como 

cristãos, possamos compartilhar uma sexualidade saudável 

e pura na sociedade em que vivemos? 


