O Revestimento do Novo Homem – Efésios 4.28-30
Introdução: Vejamos outra mudança que deve ser evidente em nós, uma vez que
estamos sendo transformados na imagem de Deus segundo o padrão de Cristo.
A justiça e a retidão, presentes na vida de quem se revestiu do novo homem
criado segundo Deus, se manifestam na…
1. Mudança dos desejos sexuais desenfreados para as ações de graças (5.3-5)
O que são paixões sexuais desenfreadas? Desejos de se fazer uso de relações
sexuais de forma contrária ao que a Palavra de Deus instrui. O padrão de Deus para o
sexo está baseado no compromisso, no amor, na pureza e na fidelidade entre marido e
mulher, dentro do casamento. Paulo censura qualquer tipo de impureza sexual, seja
compartilhada, seja na esfera da individualidade. Isso inclui a fornicação, o
homossexualismo, a pornografia, o olhar para outra pessoa com intenção impura no
coração. Paulo condena também uma série de outras coisas (ler o versículo 4 e
explicar).
O que elas causam? Falta de respeito para com os outros, mau testemunho,
consciência pesada (no verdadeiro cristão), fornicação, gravidez indesejada, adultério,
prostituição e até doenças de toda sorte.
Davi cometeu adultério por causa de sua paixão sexual desenfreada. Sansão
acabou em sérias dificuldades e cego por causa de suas paixões sexuais desenfreadas.
Salomão praticou a loucura da idolatria por causa de suas paixões sexuais
desenfreadas.
As paixões sexuais desenfreadas e o mau comportamento nessa área devem dar
seu lugar às ações de graças, ou seja, um reconhecimento grato de que o sexo é uma
das boas dádivas de Deus. Sexualidade é uma coisa que tem de ser tratada com o
máximo respeito e seriedade!
Por quê a mudança é necessária? Porque nenhum incontinente, ou impuro, ou
avarento, tem herança no reino de Cristo e de Deus (estas são características do velho
homem).
José, na casa de Potifar, foi tentado a possuir a mulher de seu patrão, no
entanto, permaneceu firme em não se prostituir (Gn 39.7-9).
Aplicação: Tudo o que fizermos às escondidas, Deus sabe claramente. Cuidado
com o que você pensa, com o que você vê nas revistas, na telinha, na Internet, etc.
Namoro, sexo antes do casamento, pornografia, piadas sexuais, palavrões...
Conclusão: Resumir e encerrar.

