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INTRODUÇÃO
Quais são as fronteiras de nosso tempo? Até onde é aceitável ir? Bauman diz que a sociedade líquida
não tem “limites”, as fronteiras são líquidas. Então, tudo vale se te faz feliz! Isso faz com que
estejam abertos a novas experiências antes inadmissíveis, como os semi-casados, os relacionamentos
abertos, a troca de casais, etc. Mais uma vez percebemos que a felicidade a todo custo, baseada no
sexo e prazer imediato, é quem dita as regras e conduz vidas. Hoje vamos deixar que Deus abra
nossos olhos e nos mostre ao que somos fieis. E buscar na Bíblia até onde deve ir nossa fidelidade.
DISCUSSÃO
• Judeus daquele tempo (e cristãos hoje) supunham estar cumprindo o 7º mandamento apenas por
não praticar efetivamente o adultério. Mas Jesus ensina que podemos quebrá-lo apenas com
pensamentos. Se em nosso coração ou imaginação desejamos, para Deus já o cometemos. Você
concorda com isso? Comente!
EXPLICAÇÃO
• O que você achou a da ilustração que Jesus fez sobre o olho e a mão? Você entendeu a conexão
entre intenção e prática? Comente!
• Tim Keller, em seu livro Igreja Centrada, diz que “Hoje, as pessoas se sentem livres para desfazer
laços de família e de relacionamento que não mais as satisfaçam emocionalmente”. Você concorda?
Já viveu algo semelhante? Comente!
• Agora você consegue perceber onde o pecado tem construído fortalezas em você? Cada vez que
você permite que a intenção aconteça, a fidelidade é quebrada! Isso acontece no casamento, quando
desejo outra mulher/homem. Na família, quando permito que outras coisas sejam mais importantes
para mim do que as vidas que Deus entregou em minhas mãos. Na igreja, quando meus interesses
são maiores do que os interesses do Reino, e me levam a disputa, inveja, divisão! Você consegue
pensar em situações práticas em que isso acontece (fidelidade quebrada ao darmos vasão a
intenção, mesmo sem praticar). Comente!
DESAFIO
Refletir sobre os pensamentos e emoções que estão dentro de você. A regra é clara, se você não
pode expor, você não pode tê-las em seu coração. Então nosso trabalho essa semana será dizer não a
todo pensamento e sentimento que não possa revelar as pessoas que convivem comigo!

