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

INTRODUÇÃO
De maneira participativa e descontraída, avalie em conjunto com sua equipe de GD as alternativas da atividade abaixo. 
Classificando 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) Todos que sofrem algum tipo de abuso ou violência na infância, no futuro acabam desenvolvendo distúrbios na área 
sexual (     ) 
4) Existem poucas mulheres viciadas em masturbação e pornografia (     ) 
5) 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) Falso: cada indivíduo reage de uma maneira a situações de violência e abuso
4) 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/  )
5) 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. 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. 

APLICAÇÃO
Tendo em vista a relevância da sexualidade em nossa vida e buscando dar oportunidade aos líderes da Central de viver uma 
aplicação séria e saudável deste tema dentro da realidade dos nossos GD`s, reflitam juntos sobre as questões abaixo: 

1) Nosso GD tem sido 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? 

2) Como líder de célula, sei como ajudar os membros a lidar com suas questões na área sexual? Conheço ferramentas 
e noções para facilitar a cura dos membros de minha célula em suas questões sexuais?

Após conversarem sobre cada um dos pontos, pensem formas de melhorar a qualidade do GD neste aspecto levantado. 
Orem a respeito destes pontos. Como abordado neste estudo, as questões na área da sexualidade permeiam a vida da igreja 
e infelizmente muitas pessoas enfrentam suas lutas solitariamente ou vivem vidas duplas nesta área por não encontrarem 
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um ambiente propício para encontrar ajuda. Muitos líderes também são tentados e tantas vezes caem em pecado, mas não 
tem coragem de pedir ajuda ou conversar sobre o assunto. Temos recebido em nossas células diversas pessoas que vem do 
mundo com enormes feridas em sua alma, refletidas em inúmeros comportamentos sexuais que lhes trazem sofrimento e 
dor. 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. Para te ajudar, temos duas importantes sugestões a fazer, em resposta 
aos pontos discutidos logo acima:

1) Crie em seu GD um ambiente seguro e estratégico para ajuda mútua e confissão de pecados;
2) Mobilize sua equipe para receber treinamento adequado na área da sexualidade e para lerem algum material sobre 

o assunto.

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. Envolva todo o seu GD para participarem juntos. Preço especial 
para inscrições até dia 30 de setembro de 2014. Deus deseja gerar em nós cura e capacitação para lidarmos com a nossa 
sexualidade. Inscrições para membros e frequentadores da Central  com desconto deverão ser feitas exclusivamente pelo 
site: www.ibcbh.com.br.


