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Como ajudar os membros da minha célula a lidar com questões
relacionadas à sexualidade 

INTRODUÇÃO

A fim de sondar seus conhecimentos sobre a sexualidade, avalie as alternativas a seguir e classifique cada uma em 
V(verdadeiro) ou F(falso):

1) As lutas e tentações na área da sexualidade atingem cristãos e não cristãos, incluindo líderes e pastores (     )
2) A raiz da homossexualidade está ligada a uma combinação de fatores ambientais e genéticos (     ) 
3) Nossa identidade sexual é construída ao longo da vida 
4) Os pecados cometidos na área sexual são mais graves e precisam ser tratados com extrema seriedade (     ) 
5) Todos que sofrem algum tipo de abuso ou violência na infância, no futuro acabam desenvolvendo distúrbios na área 
sexual (     ) 
6) A transformação na área da sexualidade envolve um processo fundamental de cura interior e também de libertação 
espiritual (     ) 
7) Existem poucas mulheres viciadas em masturbação e pornografia (     ) 
8) Ao nascer de novo, um cristão imediatamente deixa para trás os vícios e distúrbios na área sexual (     ) 

Respostas: 
1) Verdadeiro
2) Falso: não existem estudos conclusivos comprovando fatores genéticos como causa da homossexualidade
3) Verdadeiro
4) Falso:  todos os pecados ofendem a Deus e precisam ser tratados com seriedade
5) Falso: cada indivíduo reage de uma maneira a situações de violência e abuso
6) Verdadeiro
7) Falso: embora os homens ainda sejam a maior porcentagem das pessoas viciadas em masturbação e pornografia, o 
número de mulheres envolvidas diariamente com estas práticas atinge patamares representativos (Cerca de 1 em cada 5 
mulheres (18%) utilizam a Internet para fins sexuais habitualmente, a cada semana – veja mais em: http://www.oscristaos.
com/mulheres-viciadas-em-pornografia/  )
8) Falso: o novo nascimento ocorre no espírito, enquanto o corpo e a alma vão sendo tratados ao longo de toda a caminhada 
cristã

REFLEXÕES

Vivemos em uma sociedade extremamente erotizada e recebemos semanalmente incessante bombardeio na área da 
nossa sexualidade. Por meio da mídia, andando na rua, conversando com colegas de trabalho ou de estudos, ninguém 
está isento de sofrer tentações. Homem ou mulher; jovem ou adulto; casado ou solteiro; homo ou heterossexual; cristão 
ou ateu. Há milênios o inimigo tem trabalhado para corromper a verdade bíblica, instaurando na cultura diversas mentiras 
que, muitas vezes, impedem as pessoas de desfrutarem dos lindos planos de Deus para a sua sexualidade. Surgem a partir 
daí diversos comportamentos sexuais contrários à orientação bíblica: adultério, masturbação, pornografia, prostituição, 
homossexualidade, cobiça, fantasias, orgias, perversões, vícios, etc. Nosso corpo, ao ser criado, foi preparado para sentir 
prazer e isto é uma benção dada por Deus a nós. Entretanto, esta habilidade de sentir prazer faz com que as tentações nesta 
área sejam tão fortes e levem tantos cristãos a enfrentar verdadeiras lutas para manter sua pureza. 

Em sua carta aos Coríntios, Paulo escreveu:

Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei 
a uma prostituta? De modo nenhum! Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo 
com ela? Pois, como está escrito: “Os dois serão uma só carne”. Mas aquele que se une ao Senhor é um 
espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo 
os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de 
vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de 

si mesmos? 1 Coríntios 6.15-19

Neste texto, Paulo demonstra que, diferente das práticas e valores adotados neste mundo, somos novas criaturas, nascidos 
de Deus e moradas do Espírito Santo. As perguntas que Paulo faz aos coríntios revelam quão absurdo é para uma pessoa 
que se diz crente adotar as mesmas práticas que são percebidas em nossa sociedade. Embora sejam práticas condenáveis 
e ofensivas a Deus, quando mergulhamos fundo na intimidade de cada cristão, podemos perceber que o padrão nem 
sempre caminha alinhado com as orientações bíblicas. Infelizmente nas igrejas este tema costuma ser abordado de maneira 
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extrema, em alguns casos atribuindo diversas regras e proibições, em outros casos é adotado o silêncio. Em determinadas 
situações nossa área sexual é demonizada e isto retira de nós a responsabilidade por nossos próprios atos e coloca em nosso 
inimigo um poder exagerado, pois a atuação dele ocorre apenas em nossas brechas e fraquezas. Por vezes, a sexualidade 
é encarada pelos cristãos como um tabu, um assunto polêmico que precisa ser evitado. Mas como evitar um assunto tão 
presente em nossa cultura? Como fugir de uma realidade que tem tentado e corrompido tantos cristãos ao redor do mundo? 
Como ignorar o fato de que diversas pessoas dentro das igrejas (inclusive muitos dos seus líderes) têm vivido vidas duplas, 
escondendo vícios, adultério, homossexualidade, entre outros?

Acreditamos que falar sobre a sexualidade é uma tarefa URGENTE, sobretudo para a Igreja que, como Corpo de Cristo, tem 
um enorme papel de transformação social. Esta transformação social passa pela restauração das famílias, pela transformação 
das mentes, pela libertação dos vícios e destruição das obras malignas. A sexualidade humana é forjada inicialmente no seio 
da família, onde o excesso ou a falta de amor por parte dos pais vai gerando desequilíbrios, dependências e carências. Estes 
desequilíbrios, ao chegarem na adolescência, ganham experiências e conotações sexuais até que o indivíduo se encontre em 
um contexto em que sua identidade sexual foi construída totalmente longe dos sonhos que Deus tinha para ele. Um exemplo 
simples desta situação pode ser representado por uma jovem que nunca recebeu elogios e amor do seu pai e quando chega 
na adolescência começa a se envolver cada dia com um rapaz, perdendo o controle sobre suas escolhas na área sexual. 
Além deste, poderíamos citar inúmeros exemplos e combinações de fatores que podem gerar desequilíbrios na sexualidade 
humana.

Para avançarmos no entendimento sobre este assunto, vale destacar princípios básicos que podem te ajudar a entender 
algumas orientações bíblicas sobre o tema:

# O projeto que Deus tem para o sexo foi totalmente corrompido pela cultura e pela interferência maligna (Romanos 
12.1 e 2 – Filipenses 4.8);
# A transformação dos vícios e distúrbios na área sexual passa por um processo de cura interior (na alma) e só 
tratando esta raiz do problema é que a libertação espiritual encontra sua eficácia (Tiago 5.16 – João 11.32-44);
# A conversão é o início de um processo que vai levar o indivíduo a encarar seu passado e a lidar com questões mal 
resolvidas em sua história (Filipenses 1.3-11 – Colossenses 3.1-10 – 2Coríntios 3.18);
# As células e GDs tem um papel fundamental neste processo ao ajudar a pessoa a liberar perdão às pessoas que 
geraram feridas em sua alma, ao contribuir para a restauração dos laços familiares e ao ajudar a pessoa a descobrir 
a verdade bíblica sobre si mesma (Mateus 18.21-35 – Jeremias 33.2-9 – Salmo 32);
# As células e GDs devem ser um ambiente propício para que seus participantes falem sobre suas lutas na área 
sexual, encontrando segurança para confessar pecados nesta área e ajuda mútua para enfrentar seus vícios e 
fraquezas (1João 1.4-10 – Salmo 51.);

APLICAÇÃO

A Igreja Batista Central tem a visão de ser uma igreja em células que vive o amor de Cristo e trabalha para transformar o 
mundo. Esta transformação passa pela restauração da vida e das famílias dos seus membros, de forma que o amor de Deus 
vai se alastrando pela cidade e pelo país. A restauração das feridas na alma, a descoberta da nossa verdadeira identidade em 
Cristo e a libertação das cadeias e dos vícios fazem com que este processo seja completo. Em termos práticos, a transformação 
de cada indivíduo dentro da igreja ocorre por meio das células e GDs, grupos pequenos que procuram viver em comunidade 
como a igreja do livro de Atos. Um cristão ajuda o outro a vencer seus desafios pessoais e a buscar curas para as feridas do 
seu passado. Este processo de um ajudar o outro e de buscarmos viver a palavra de Deus juntos, como uma comunidade, foi 
a forma que Jesus ensinou aos seus discípulos de viver igreja. Assim, todas as questões relacionadas à sexualidade precisam 
ser trabalhadas por meio das células, seja através de conversas individuais entre seus membros, seja através de momentos 
coletivos de oração e quebrantamento.

Gostaríamos de te convidar a refletir sobre as questões abaixo. 

1) Existe algo relacionado ao seu passado que gera feridas, dúvidas e dor em sua alma? Há alguma pessoa que te machucou 
e que você nunca conseguiu liberar perdão?
2) Quais são as lutas que você tem enfrentado na área sexual? Seus vícios e fraquezas na área sexual tem qual relação com 
as feridas em sua alma listadas na questão anterior?
3) Você tem encontrado em sua célula um ambiente acolhedor para que todos confessem suas lutas e pecados, incluindo 
batalhas na área sexual? Como uma comunidade, temos caminhado lado a lado para ajudar uns aos outros a sermos cristãos 
vitoriosos? 
4) Você sabe como ajudar outros cristãos a lidar com suas questões na área sexual? Conhece ferramentas e noções para 
facilitar a cura dos seus irmãos relacionadas às suas questões sexuais?

Gostaríamos de desafiar você a procurar um cristão maduro para quem possa contar sobre algumas feridas guardadas em 
sua alma e para quem possa confessar suas lutas na área sexual. Se em sua célula você não tem encontrado este ambiente 
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acolhedor para que um cristão ajude o outro a crescer e encontrar cura divina, seguem algumas sugestões: se você for o líder 
da célula, busque hoje mesmo em oração que Deus te ajude a criar um ambiente seguro e acolhedor para isto; aproveite 
para conversar com seu supervisor e buscar dele orientação; caso você seja membro ou visitante de uma célula, procure 
seu líder de forma respeitosa e dê a ele sugestões sobre como vocês podem construir um ambiente acolhedor na célula 
de vocês; aproveite a oportunidade para contar sobre suas lutas ao seu líder e ter um momento especial de conversa e 
oração com ele; se você ainda não participa de uma célula, procure hoje mesmo uma próxima à sua casa (www.ibcbh.com.
br). Precisamos urgente, como igreja, encarar esta situação e ajudarmos uns aos outros a sermos vitoriosos, não só na área 
sexual, mas em tantas outras lutas contra o pecado. 

CONVITE

Para ajudá-lo a crescer nesta área, convidamos você e o seu GD a se inscreverem para o mais importante evento sobre 
sexualidade do Brasil. Trata-se do 11º Congresso Exodus Brasil que acontecerá nos dias 10 a 12 de outubro na Igreja Batista 
Central de Belo Horizonte. Os maiores especialistas neste assunto estarão na sede da nossa igreja expondo reflexões e 
ferramentas para cristãos e líderes cristãos de todo o Brasil. Conseguimos um desconto de quase 50%, exclusivo para a 
participação dos membros e frequentadores da Central. Preço especial para inscrições até 30 de setembro de 2014. Envolva-
se! Deus deseja gerar em nós cura e capacitação para lidarmos com a nossa sexualidade. Inscrições: www.ibcbh.com.br / 
Informações: www.exodus.org.br.


