SÉRIE: OPERAÇÃO LAVA JATO INDIVIDUAL
LIÇÃO 2 : PUREZA
QUEBRA GELO: OPÇÃO 1. Providencie alguns copos de água/suco e ofereça aos participantes.
Diga que você não tem certeza de que os copos foram lavados (é claro que foram, mas é apenas
para criar uma situação imaginária). Discuta com eles, porque alguns não aceitaram beber a
água. OPÇÃO 2. Providencie alguns pedaços de fruta e ofereça aos participantes. Diga que você
as comprou porque havia uma oferta especial. Elas foram vendidas mais baratas devido a uma
contaminação com agrotóxicos (é claro que não estão contaminadas, mas é apenas para, criar
uma situação imaginária). Discuta com os participantes porque alguns não comeram.
O significado de pureza é algo bem estabelecido para nós. Está associado a algo que não
está misturado e nem contaminado. Alguma coisa está pura, quando ela não está adulterada e
nem corrompida. O conceito de pureza está muito presente no nosso dia-a-dia. Nós queremos
respirar ar puro, beber água pura. Estamos dispostos a pagar mais por um alimento que esteja
livre de conservantes; não desejamos alimentos contaminados. Também não compramos
produtos adulterados. Paulo exortou a Timóteo a ser exemplo na pureza - I Timóteo 4:12.
DESENVOLVIMENTO: Se no mundo natural nós todos queremos pureza, o mesmo acontece
quando consideramos o mundo espiritual. Deus nos chamou para andar em pureza; a pureza é
algo que Deus requer de nós, e sem ela não veremos a Deus. 1) Deus é puro e nos chama à
pureza. Leia Habacuque 1:13. Quando a Bíblia declara a santidade de Deus, ela fala de sua
separação de todo mal e poluição moral que contaminam a criação. Se Deus é santo, e
consequentemente puro, a conclusão lógica é que a pureza deve caracterizar seu povo. 2) Deus
nos chama a uma pureza verdadeira. Leia Mateus 15:17-20. Jesus foi questionado por alguns
religiosos porque seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, o que era feito segundo
uma tradição e trazia uma ideia de purificação. O mestre condenou a hipocrisia dos fariseus que
mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Depois, explicou aos seus
discípulos que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca e sim o que sai. Pois o
que sai da boca vem do coração e são essas coisas é que tornam o homem impuro. Temos que
ter cuidado. Podemos manifestar uma falsa pureza, cheia de aparências, como os religiosos
daquela época faziam. Não é essa “pureza” que Deus nos chama a vivenciar. 3) Deus nos
chama à pureza moral. I Coríntios 6:9-10. Fugi da impureza. I Coríntios 6:18. As palavras
impuras e impurezas usadas acima vem do grego porneia, cujo significado geral é relação sexual
ilícita tais como adultério, prostituição, homossexualidade, lesbianismo, sexo com animais etc. A
Bíblia nos adverte que os que assim procedem não herdarão o reino de Deus. Também nos
exorta a fugir de toda impureza. 4) Deus nos chama à pureza de pensamentos. Filipenses 4:8.
Precisamos pensar naquilo que pensamos. Paulo exortou a igreja de Filipos a cuidar dos
pensamentos, daquilo que entra na mente. O que deve ocupar os nossos pensamentos? A
resposta é: tudo que for correto, puro, etc. Todo o nosso sistema de valores precisa ser
transformado e esta transformação se dá na mente. As nossas ações são fruto do nosso
pensamento. Ef 2:3. Nós somos produtos do que pensamos por isso a nossa mente precisa
ser purificada. 5) Deus nos chama à pureza de coração. Mateus 5:8. A Bíblia afirma que do
coração procedem as fontes da vida. Pv. 4:23, e que dele procedem os maus pensamentos, os
homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as
calúnias (Mateus 15:19). Entretanto, Jesus afirmou que um coração pode ser purificado.
CONCLUSÃO: (Sl. 24:3-4) O nosso maior anelo não é andar com o Senhor, estar na sua
presença, ter comunhão com ele. Sem santidade, ninguém verá o Senhor (Hebreus 12:14)
1) Você pensa no que você pensa? Há impureza?
2) O que caracteriza um coração puro? Como está o seu coração?

