
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno 

Grupo: Como eu lido com pensamentos impuros? 

CÂNTICO: “Coração igual ao teu” 

REFLEXÃO: Cuide dos seus Desejos 

   SÉRIE: ATITUDES QUE TRASFORMAM 

Êxodo 20:14 

“Não adulterarás.” 

Este é o sétimo mandamento, e ele trata também do nosso relacionamento uns com 

os outros. O quinto mandamento, “honra teu pai e tua mãe”, que fala dos respeito 

aos pais, o sexto mandamento “não matarás” fala do respeito a vida e o sétimo 

mandamento “não adulterarás”, que fala do respeito a honra. 

O casamento foi instituído por Deus e deve ser tratado com a honra que lhe é 

devida. O casamento é ideia de Deus. A pureza na união entre um homem e uma 

mulher é tratada de forma muito séria na Lei de Moisés. Se um homem cometer 

adultério com a mulher do seu próximo, ambos teriam que ser executados. (Levítico 

20:10). 

Esta mesma pureza, na Lei de Moisés, se referia também ao sexo antes do 

casamento com a mesma seriedade que tratava a questão do sexo fora do 

casamento. Deuteronômio 22:23-24. 

O Apóstolo Paulo também ensina aos cristãos em Corinto, em I Coríntios 7: “...por 

causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio 

marido...” É o marido para a esposa e a esposa para o marido. Se a Bíblia não 

considerasse o sexo para o casamento, este texto não diria da necessidade do 

homem ter a sua esposa e da esposa ter o seu marido. Este texto diria: faça sexo 

com quem você quiser!  

Jesus no Sermão do Monte buscou um significado mais profundo da Lei de Moisés, 

mostrando a seus discípulos que a Lei não era uma mera questão de 

comportamento, pois o comportamento é secundário em relação aquilo que ocupa a 

nossa interioridade, aquilo que ocupa o nosso coração! Para Jesus a nova vida que 

Ele veio trazer, implica muito mais do que um comportamento correto, apenas até 

onde os olhos das pessoas podem ver! Mas sim de uma vida agradável a Deus! Isto 



 

  

  

não é apenas seguir regras em uma mudança exterior, mas principalmente em uma 

mudança de dentro para fora. Deus conhece o nosso coração. 

Jesus disse em Mateus 5:28: “Vocês ouviram o que foi dito não adulterarás. Mas eu 

lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério 

com ela no seu coração”. Jesus tira o aspecto da exterioridade. 

Jesus diz que o olhar impuro é tão danoso quanto o comportamento de adultério,  e 

é suficientemente  prejudicial para a relação conjugal. Jesus não condena o que é 

belo ou o despertar da atração sexual entre um homem e uma mulher. Foi Deus 

quem criou o nosso corpo. Jesus condena aquele olhar que transforma um ser 

humano em objeto, que despersonaliza seu semelhante, que esvazia sua dignidade 

e o reduz a uma coisa que se presta unicamente ao prazer de quem olha e deseja. 

Jesus se refere a um determinado nível de nossas fantasias mais profundas, e sobre  

as pessoas que ocupam os nossos “contos de fadas interiores”. O que Jesus está 

dizendo é que assim estamos vivendo em um mundo controlado por nossos desejos. 

Em um mundo em que os apetites mais egocêntricos do corpo e da alma exigem ser 

satisfeitos a qualquer preço. Ele está denunciando a fantasia que transforma em 

escravidão, e adultera o casamento tanto quanto o comportamento de um caso 

extraconjugal. Jesus nos ensina a desmascarar as fantasias que povoam a nossa 

imaginação, nos tiram da realidade e transformam nossos semelhantes em objetos e 

coisas. 

Somos responsáveis pelo que pensamos. Também somos responsáveis pelo que 

deixamos de pensar. Nós podemos controlar os nossos pensamentos! 

Devemos pedir a Deus um coração capaz de olhar as pessoas como pessoas, e 

jamais esvazia-las da sua dignidade, transformando-as em meros objetos de prazer. 

Nosso agir deve ser como o de Jó: “”Fiz acordo com os meus olhos de não olhar 

com cobiça para as moças”. Jó 31:1. Aqui está a grande integridade sexual de Jó. 

Se Jó fez, nós também podemos faze um acordo como este! 

Como você está lidando com seus comportamentos sexuais? 

Como você está lidando com seus pensamentos sexuais? 

Como estão os nossos anseios? 

Fizemos algum pacto para desenvolver na minha vida a pureza sexual? 

Se vivo lutas nesta área, o que estou fazendo para lidar com elas? 

 



 

  

  

MINHA ORAÇÃO:  

“Senhor, coloco minha vida em tuas mãos, o meu casamento, os meus 

relacionamentos com pessoas do sexo oposto. 

Senhor, que eu busque me relacionar uns com os outros de acordo com a forma 

pura que tu queres que nos relacionemos, uns com os outros. 

Que eu possa abandonar qualquer que caminho de impureza sexual que me cerca. 

Que eu encontre o bom caminho da PUREZA SEXUAL na minha vida, e que eu viva 

de forma restaurada com o Senhor.  

Senhor, restaura minha mente, restaura meu casamento, e me ajuda a guardar a 

pureza que tu me ensinaste. No nome de Jesus, 

AMÉM! 

 
MOMENTO DE ORAÇÃO: 
 

 
- Ore pela busca de sabedoria para viver as atitudes que transformam. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

Coração igual ao teu 
Diante do Trono 
 
Tom: C 

 

Intro: Bb F/A | Dm F/A Bb | Bb/D  Eb | 
 
ESTROFE 
        Bb                           F 
Se tu olhares senhor pra dentro de mim 
        Gm7         C 
Nada encontrará de bom 
    Bb9            C/Bb 
Mas um desejo eu tenho 
   F    C/E    Dm 
De ser transformado 
   Gm            F/A 
Preciso tanto do teu perdão 
 Bb9              C 
Dá-me um novo coração 
 
REFRÃO 
F            Gm   (F/A)     Bb9      Dm   C 
Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre 
F           EB/G   F/A      Bb9 
Dá-me um coração igual ao teu 
C      C/Bb      Am  Dm9 
Coração disposto a obedecer 
    Am               Dm 
Cumprir todo o teu querer 
Gm       (F/A) Bb9    C      F 
Dá-me um coração igual ao teu 
  
PONTE 
  C/E              Dm 
Ensina-me a amar o meu irmão 
  C/E                      F              F/A 
A olhar com teus olhos, perdoar com teu 
perdão 
Bb9           C/Bb 
Enche-me com teu espírito 
Am         Dm             C  Bb9 
Endireita os meus caminhos, Oh Deus, dai-
me 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
D    G      F/A 
um novo coração 
Bb9           C/Bb 
Enche-me com teu espírito 
Ebº          Dm             D  Bb9 
Endireita os meus caminhos, Oh Deus, dai-
me 
     D     E 
 um novo coração 
 
G            Bm           C9       Am   D 
Dá-me um coração igual ao teu, meu mes-tre 
G           F/A   (G/B)     C 
Dá-me um coração igual ao teu 
    D      E/D      Bm   Em 
Coração disposto a obedecer 
   Bm               Em7 
Cumprir todo o teu querer 
Am        C9    D       G 
Dá-me um coração igual ao teu 
 

https://www.cifraclub.com.br/diante-do-trono/
https://www.cifraclub.com.br/diante-do-trono/coracao-igual-ao-teu/

