Semana:

28/05 a 03/06 •

Vencendo o Adultério

Desafio da semana: abrir célula na Urca
S

ade

“E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa, e abraçarias o seio da adúltera? Porque os
caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as
suas próprias iniquidades o prenderão, e pelas cordas do seu pecado será detido. Ele morre pela falta de disciplina;
e pelo excesso da sua loucura anda errado.” (Provérbios 5.20-23)
A FILOSOFIA DO MUNDO
Em nossa sociedade, comportamentos imorais, que levam ao adultério, são vistos como práticas normais, inclusive,
utilizados por muitos, como método terapêutico para alívio do estresse cotidiano e para a solução de conflitos conjugais.
Fato é, que muitos têm cedido a estes desejos e caído em adultério, destruindo seu casamento. Mas em Cristo Jesus, todos
os danos causados por esses pecados são curados, podendo haver restauração conjugal e renovação do matrimônio. Há
esperança em Deus, sendo possível vencer o pecado da traição e voltar a ser feliz na presença do Senhor.

A RESTAURAÇÃO DO RELACIONAMENTO
Haja contrição do ofensor com o arrependimento sincero da prática do erro, existindo o quebrantamento diante de Deus e
do cônjuge, reconhecendo o seu pecado. A infidelidade é curada pela contrição e quebrantamento, através da confissão da
culpa e do erro cometido. Quem se mantém no erro não tem coragem, humildade para se quebrantar e é um mentiroso.
Assume uma postura de orgulho. Sem quebrantamento Deus não age. Não impeça o mover de Deus em sua vida, seja
contrito diante de Deus e do ofendido para que haja o mover do Espírito Santo em sua vida e a cura do dano causado pelo
pecado (1Jo 1.9).
Haja perdão pelo ofendido, não há solução e cura fora do perdão. Enquanto a pessoa atingida não liberar perdão, ficará
preso ao erro do ofensor, sendo prisioneiro do pecado, do sofrimento e da angústia. O perdão é divino e Deus quer que você
seja espelho do Seu amor. Você será liberto se liberar perdão. Não importa o tamanho da ofensa, a libertação está no perdão.
Seja livre liberando o perdão de Deus em sua vida e na vida de seu cônjuge e irmão. (Cl 3.13 e Mt 18. 21-22)
Haja restauração do casamento, os cônjuges devem ter um desejo sincero de renovar a aliança quebrada, um propósito
comum, com o objetivo de restabelecer o primeiro amor no relacionamento, com comprometimento mútuo de fidelidade,
atitudes de transparência, confiança e lealdade na vida conjugal, sendo um só, alimentando diariamente um desejo sincero
de honrar a aliança renovada para toda a vida (Mt 19.5-6).
Haja superação, com a aliança restaurada e renovada, o casal deverá consolidar a certeza de que os erros passados foram
superados, não havendo mais mágoa, acusação, vergonha e culpa, pois o Senhor levou e sarou todos os pecados na cruz.
Os nossos erros e transgressões foram lavados pelo sangue do cordeiro e como seus discípulos, somos mais que vencedores,
enfrentando todas as adversidades com a certeza da vitória (Is 43.18-19; Rm 8.36-39 e 1Jo 3.18-19).
SEJA CORAJOSO PARA LUTAR PELO SEU CASAMENTO
Peça coragem e perdão ao Senhor para que a incompatibilidade e infidelidade conjugal não seja o fim, mas o início de um
casamento abençoado e renovado na presença do Senhor. Tenha coragem para lutar e evitar a separação e o divórcio. Não
importa o que você esteja vivendo em seu casamento, seja forte e firme, coloque em prática o ensinamento de Cristo para
que se inicie algo maravilhoso que Deus quer realizar em sua vida. Há esperança em Deus.

