O discípulo e a pureza sexual

Encontro de Pequeno Grupo do dia 07 de agosto de 2019
Quebra-gelo (10 min)

O quebra-gelo é utilizado para abrir o encontro. Geralmente se trata de uma pergunta a qual todos devem responder de
maneira sucinta, sendo o quebra-gelo modesto e rápido. A ideia do quebra-gelo é promover desde o princípio um ambiente
inclusivo e participativo, pois tem o objetivo de produzir um ambiente informal e descontraído.

Louvor e Adoração (10 min)

Após o quebra-gelo, inicia-se o momento dedicado ao louvor e a adoração no PG, com cânticos e orações. Aquele que
conduz o momento deve facilitar o encontro das pessoas com Deus, com simplicidade e profundidade. É o tempo de louvar
a Deus com cânticos espirituais, oração e contemplação.

Compartilhar a Palavra (20 min)
O líder do PG se torna o moderador desse momento, cujo objetivo é levar as pessoas as se engajarem na experiência de
compartilhar a Palavra, abrir seus corações e trocar experiências a medida que o Espírito Santo fala por meio da Palavra.
O ensino no PG se torna mais participativo, prático e contextualizado.

Leitura: Mateus 5.27-30
1. Compartilhe o que Deus falou ao seu coração no Grande Grupo no domingo.
2. Jesus mostra que a impureza sexual nasce nos lugares mais profundos do coração
pecaminoso, que tenta nos enganar com ilusões: 1- A ilusão de que o casamento vai acabar
com todas as lutas na área da sexualidade; 2- A ilusão da grama mais verde; 3- A ilusão da
imunidade e 4- A ilusão da falsa fidelidade. Qual destas você acha mais perigosa e por que?
3. Jesus mostra a necessidade de uma dependência radical de Deus, o único que pode
transformar o nosso coração, e nos exorta a uma prática radical de obediência. Logo, como
você pode cultivar a pureza sexual na prática?

Conclusão Cristológica
Vivemos em uma sociedade que busca desesperadamente preencher seu vazio na busca do
prazer sexual e o resultado é uma sociedade fragmentada pelo adultério, pelo divórcio, pela
banalização do sexo e pela corrupção das nossas crianças. C.S. Lewis nos lembra que
quanto mais nos entregamos ao nosso apetite sexual, maior ele se torna, gerando sempre
uma insatisfação maior. Quanto mais buscamos, mais vazios ficamos. A fé cristã afirma que
a sexualidade é uma parte importante de nossas vidas, mas é incapaz de nos dar o que
estamos realmente buscando: aceitação completa, amor incondicional, intimidade plena,
uma conexão ilimitada com algo maior do que nós, entrega total. A Boa Notícia do
Evangelho é que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que nossos pecados fossem
apagados, e pudéssemos ser reconectados ao Pai e encontrar n’Ele a aceitação completa e
o amor incondicional que estamos buscando. A pureza nos liberta das mentiras do vício
sexual, a pureza nos liberta para que possamos encontrar satisfação em Jesus.

Nosso Amigo de Oração

A cada encontro, vamos compartilhar com o PG o nome de uma pessoa em nosso círculo de familiares, de amigos, do
trabalho, da faculdade ou da escola pelo qual vamos orar pedindo ao Senhor uma oportunidade de trazê-lo ao nosso PG!
Vamos perseverar em oração pelo nosso Amigo de Oração!
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