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O significado de pureza é algo bem estabelecido para nós. Seu conceito está associado a algo que não está misturado e nem 
contaminado, também algo que não está turvo ou sujo, pelo contrário, está limpo. Alguma coisa está pura, quando ela não 
está adulterada e nem corrompida.

O conceito de pureza está muito presente no nosso dia-a-dia. Nós queremos respirar ar puro, beber água pura. Estamos 
dispostos a pagar mais por um alimento que esteja livre de conservantes e produtos químicos; não desejamos alimentos 
contaminados. Também não compramos produtos adulterados ou mesmo aqueles cujas caixas estejam abertas. 

Paulo exortou a Timóteo a ser exemplo na pureza. 

Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, 

na fé e na pureza. (1 Timóteo 4:12)

A palavra pureza no original (hagneia) tem o sentido de castidade, inocência, pureza de vida.

Introdução

QUEBRA-GELO

OPÇÃO 1. Providencie alguns copos de água/suco e ofereça aos participantes. Diga que você não tem certeza de que os 
copos foram lavados (é claro que foram, mas é apenas para criar uma situação imaginária). Discuta com eles, porque 
alguns (ou todos) não aceitaram beber a água.

OPÇÃO 2. Providencie alguns pedaços de fruta e ofereça aos participantes. Diga que você as comprou porque havia uma 
oferta especial. Elas foram vendidas mais baratas devido a uma contaminação com agrotóxicos (é claro que não estão 
contaminadas, mas é apenas para, também, criar uma situação imaginária). Discuta com os participantes porque alguns 
(ou todos) não quiseram comer.

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Se no mundo natural nós todos queremos pureza, o mesmo acontece quando consideramos o mundo espiritual. Nesse 
estudo, encontraremos o que a bíblia diz a respeito da pureza: como Deus nos chamou para andar em pureza; que a 
pureza é algo que Deus requer de nós, algo que faz parte da vida daquele que se entregou a Jesus; e que sem ela não 
veremos a Deus. A pureza, certamente, fará muito bem a todos nós.

1) Deus é puro e nos chama à pureza

Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade... (Habacuque 1:13)

Uma das características mais marcantes de Deus descrita na Bíblia é sua santidade. O principal significado da santidade de 
Deus é a sua separação de todas as coisas, sua separação como criador. Está ligada ao fato de Deus ser único, de não haver 
outro igual a ele. Ele é o alto, o sublime e tem o nome grande e tremendo. 
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Além disso, quando a Bíblia declara a santidade de Deus, ela fala de sua separação de todo mal e poluição moral que 
contaminam a criação. Por isso, o profeta Habacuque declarou que os olhos de Deus são tão puros, que não podem ver o 
mal. A pureza de Deus é o que chamamos de pureza primitiva.

Se Deus é santo, e consequentemente puro, a conclusão lógica é que a pureza deve caracterizar seu povo. Por essa razão, o apóstolo Pedro 

nos chama à santidade, mencionando o texto de (1 Pe 1:14-16): “Sejam santos, porque eu sou santo”.

Pergunta: Você tem convicção da santidade e da pureza de Deus?

2) Deus nos chama a uma pureza verdadeira

Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca 
vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os 
adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro; 
mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. (Mateus 15:17-20)

Jesus foi questionado por alguns religiosos porque seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, o que era feito 
segundo uma tradição e trazia uma ideia de purificação. O mestre condenou a hipocrisia dos fariseus que mantinham uma 
santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Depois, explicou aos seus discípulos que aquilo que contamina o homem 
não é o que entra pela boca e sim o que sai. Pois o que sai da boca vem do coração e são essas coisas é que tornam o 
homem impuro.

Temos que ter cuidado. Podemos manifestar uma falsa pureza, cheia de aparências, como os religiosos daquela época 
faziam. Não é essa “pureza” que Deus nos chama a vivenciar.

Pergunta: A sua maneira de expressar pureza não é falsa? É somente uma questão de aparência?

3) Deus nos chama à pureza moral

Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis: nem impuros, nem idólatras, nem 
adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem 
roubadores herdarão o reino de Deus. (1 Coríntios 6:9-10)

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. (1 Coríntios 6:18)

As palavras impuros e impureza usadas acima vem do grego porneia, cujo significado geral é relação 
sexual ilícita tais como adultério, prostituição, homossexualidade, lesbianismo, sexo com animais etc.  

A Bíblia nos adverte que os que assim procedem não herdarão o reino de Deus. Também nos exorta a fugir de toda 
impureza. O apóstolo Paulo, quando falou sobre esse assunto aos tessalonicenses, afirmou que a vontade de Deus é a nossa 
santificação; que devemos nos abster da prostituição, não andando com desejo de lascívia, que é comum entre os gentios 
(1 Tessalonicenses 4:3-5)

Pergunta: Você pode afirmar que tem fugido da impureza?

4) Deus nos chama à pureza de pensamentos

Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for 
puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, 
pensem nessas coisas. (Filipenses 4:8)

Precisamos pensar naquilo que pensamos. Paulo exortou a igreja de Filipos a cuidar dos pensamentos, daquilo que entra 
na mente. O que deve ocupar os nossos pensamentos? A resposta é: tudo que for correto, puro, louvável, etc.

Todo o nosso sistema de valores precisa ser transformado e esta transformação se dá é na mente. As nossas ações são fruto 
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do nosso pensamento. Paulo declarou: ... entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da 
nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos ... (Ef 2:3). Nós somos produtos do que pensamos, por isso a 
nossa mente precisa ser purificada.

Pergunta: Você pensa no que você pensa? Há impureza?

5) Deus nos chama à pureza de coração

Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. (Mateus 5:8)

A Bíblia afirma que do coração procedem as fontes da vida (Pv 4:23) e que dele procedem os maus pensamentos, os 
homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias (Mateus 15:19). Entretanto, 
Jesus afirmou que um coração pode ser purificado.

O que caracteriza um coração puro? Deus, quando escolheu a Davi, afirmou: “Encontrei Davi ... homem segundo o meu 
coração; ele fará tudo o que for da minha vontade” (At 13:22). Ter um coração puro é ter um coração como o de Deus, é 
ter um coração que faz a vontade dele. Um coração puro serve a Deus em obediência, com a motivação correta, integridade, 
evitando toda aparência do mal, sem flertes com o pecado. 

Pergunta: Como está o seu coração?

CONCLUSÃO

Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o 
coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. (Sl 24:3,4)

O nosso maior anelo não é andar com o Senhor, estar na sua presença, ter comunhão com ele? É claro que a resposta é 
sim. Ele é o amado de nossas almas. A Bíblia afirma que, para vermos o Senhor e estar no santo lugar, precisamos andar 
em pureza. Sem santidade, ninguém verá o Senhor (Hebreus 12:14)

AVISOS:

•	 Nos dias 03 a 07 de Agosto realizaremos algo inovador em nossa igreja. Será a Semana do Clamor a Deus. De 
segunda a sexta-feira estaremos clamando a Deus intensamente em dois horários: de manha, 6h30 às 8h00, e à 
noite, de 20h00 às 22h00. Todas as manhãs oraremos como de costume, mas em cada noite celebraremos um 
culto de oração muito especial, com louvor, palavra bíblica e muita oração. Todos poderão participar de todas as 
noites, mas cada célula deverá se comprometer a trazer todos os seus participantes no seu dia semanal de reunião. 
Por exemplo, se minha célula acontece às terças-feiras, deverei trazer toda a minha célula para o culto de clamor da 
terça-feira, transferindo a reunião para o prédio da igreja. Mas nada impede que a célula entre numa campanha de 
oração de uma semana e que venha cultuar a Deus e orar todas as noites, o que seria fantástico  e muito poderoso.

•	 Na sexta-feira, dia 07 de Agosto, realizaremos uma vigília de oração, de 20 às 24 horas.

•	 E logo após a Semana do Clamor a Deus, no período de 10 a 15 de Agosto, todas as células realizarão um outro 
Dia do Amigo, aquele encontro evangelístico mais caprichado, com ênfase no testemunho e com um apelo ao 
final. Por isso, como sua célula não terá uma reunião normal na semana de 03 a 07 de agosto, este dia do amigo 
devera ser bem organizado e planejado com antecedência para que tenhamos maravilhosas reuniões de colheita. 
Qualquer duvida, fale com seu supervisor que poderá dar-lhe todas as orientações. 

•	 Antes de terminar a reunião, lance as frequências no Celula.in. É fácil, é rápido, é na hora. E é muito importante 
para todos nós. 

•	 Não se esqueça de convidar sua célula para participar dos cultos de celebração. Eles são fundamentais para um 
crescimento espiritual equilibrado e saudável.


