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CHAMADOS À VITÓRIA – PROGRAMA 015 – 24/02/2016
GRAVADO EM
NO AR EM

: 18/11/2015
: 24/02/2016

TEMA : SEXO E PUREZA MORAL
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) - Quando você se apaixona, seu cérebro desliga todas
as endorfinas que se relacionam com o bom senso. Você já deve saber disso,
mas é assim que deve ser? - Bem-vindo ao Chamados à Vitória, o programa
para homens que querem ter sucesso na vida. Eu sou seu Edson Tauhyl.

Hoje vamos falar sobre uma força poderosa que, mais cedo ou mais tarde,
vai testar seu caráter moral e a verdadeira natureza de seu amor. Vamos
falar sobre sexo e pureza moral.

Deus nos criou homem e mulher. A nossa sexualidade é um dom de Deus
para ser apreciado como uma expressão de total comprometimento e amor.
A felicidade que um casal experimenta em sua relação sexual é um clíJúlio e
expressa, como nada mais, unidade de alma e corpo. Portanto, qualquer
relação sexual fora de um compromisso total para toda vida, tal como
expresso no casamento, é uma perversão do plano de Deus para a
humanidade que nos é apresentado na Bíblia.

Obrigado por se juntar a nós. Receberemos Douglas Pek, para pensarmos
juntos sobre o assunto.
TEC – musica tema – 5s
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C – Olá amigo ouvinte, aqui é Douglas Pek. Quero compartilhar duas histórias
verdadeiras com você. Vamos falar sobre as diferenças e os desafios comuns
que todos nós enfrentamos quando consideramos o lugar correto do sexo em
nossa vida.

Lucas e Tereza foram criados em lares cristãos. Suas vidas consistiam
principalmente de trabalho duro e atividades na igreja. Encontraram-se pela
primeira vez em um retiro da igreja da comunidade. Lucas tinha 18 anos,
Tereza 16 e eles imediatamente se sentiram atraídos um pelo outro. Lucas
nunca tinha se interessado tão intensamente por uma menina e durante dois
anos ele a cortejou. Com o progresso do relacionamento a intensidade
desses sentimentos cresceu. Dois anos após o primeiro encontro eles se
casaram. Eles nunca tinham amado ou se interessado por mais ninguém.

A noite de núpcias foi um pouco constrangedora, mas nos dias que se
seguiram sentiam-se mais a vontade um com o outro. Lucas se maravilhava
com a beleza do corpo de sua esposa. Quando estava abraçado a Tereza, o
coração de Lucas sentia a sensação de estar em um refúgio, em descanso e
plenitude. Da mesma forma, Tereza também havia sido dominada pelas
novas emoções que explodiam dentro dela.

Nos dez anos que se seguiram, Lucas e Tereza tiveram quatro filhos. Lucas
começou uma empresa e se conscientizou de sua necessidade de sustentar
sua família. Uma vez em uma viagem de negócios, um outro homem lhe
mostrou uma imagem pornográfica. Lucas foi imediatamente repelido. Ele
nunca tinha visto outra mulher nua que não sua esposa. Ele só queria a
imagem da beleza de Tereza em sua mente. O que ele e sua esposa
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compartilhavam era algo puro e bonito. Qualquer outra coisa lhe trazia a
sensação de sujeira e impureza.

Lucas e Tereza foram casados por 72 anos. Eles criaram quatro filhos e
viveram para ver netos e bisnetos. À medida que envelheciam, seu único
desejo era cuidar um do outro.

Quando Lucas morreu aos 92 anos, Tereza sofreu mas consolou sua família.
Sua mente ainda estava alerta e viva. Mas algo havia sido arrancado de sua
alma e sabendo que ela não era mais completa, dez dias depois, ela também
morreu.
A – Agora vamos avançar 50 anos.

C - Júlio nasceu em meados dos anos 1960. Seus pais se divorciaram quando
tinha cinco anos. A mãe de Júlio teve que trabalhar em tempo integral e por
isso ele foi deixado sozinho por grande parte de sua infância. Júlio passava
muito tempo principalmente com outros garotos do bairro.

Um dia vasculhando a garagem, Júlio encontrou uma caixa escondida de
revistas pornográficas. Ele mostrou aos seus amigos e, juntos, riam e
apreciavam o amadurecimento de sua masculinidade. Nos anos seguintes,
sempre que Júlio estava entediado ou sozinho, recorria a companhia das
revistas, que agora estavam em um lugar escondido debaixo de sua cama.

Quando Júlio tinha 16 anos, já tinha experiências com as meninas da
vizinhança. Em certa ocasião, forçou uma garota a ter relações sexuais com
ele. Júlio realmente nunca se sentiu mal com isso. Com base nas histórias
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que lia e nas imagens que via nas revistas, ele achava que era assim que as
mulheres queriam ser tratadas.

Na faculdade, Júlio aproveitou todas as oportunidades com mulheres. Depois
de se formar em Administração de Empresas e fazer um MBA, queria
sossegar. Decidiu que era hora de se casar e, naquele momento estava
namorando com Joana, uma das garotas mais bonitas que já tinha
conhecido. Ela serviria bem como esposa. Mas Júlio ainda recorria à
pornografia diariamente. Era sua companheira constante.

Dois anos após seu casamento, Joana tomou conhecimento do caso que Júlio
estava tendo com sua secretária. E este não era o primeiro. Pouco depois de
seu casamento, Júlio teve um caso com uma de suas antigas namoradas.
Sexo era algo que ele queria e poderia facilmente obter, então por que
limitar-se a uma mulher? Eles já tinham um filho então ficaram juntos.

Júlio e sua esposa se tornaram cristãos. A pornografia e a promiscuidade,
porém, foram vícios difíceis de largar e quase destruíram completamente o
casamento.

Ouça meu amigo, a pornografia é um câncer na alma do mundo. A
pornografia é hoje uma das maiores indústrias do país.

"A indústria do entretenimento adulto ganha mais dinheiro em um ano que
todas as ligas esportivas juntas". Esse dado está no livro “The War Within”,
cuja tradução livre é “A Guerra internta”, escrito por Bob Reehm.
TEC – vinheta (transição)
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A – Você está ouvindo Chamados à Vitória. Sexo e pureza moral é o tema
deste programa. A maior parte do conteúdo do programa de hoje é baseada
na série de livros ‘Cada Homem um Guerreiro de Lonnie Berger. Este material
está

disponível

para

você

no

site:

www.transmundial.org.br/chamadosavitoria.

Devido ao foco na satisfação imediata e a rejeição de valores morais
absolutos, a consciência da importância do caráter e integridade estão se
perdendo em nossa sociedade. O caráter é formado através das escolhas que
fazemos com base em orientações mentais e morais. Diz-se que quem
realmente somos no âmago de nosso ser é o acúmulo de nossos
pensamentos, valores, palavras e ações que se revela melhor através do que
fazemos quando ninguém está olhando.

Chamados à Vitória está disposto a soar o alarme e desafiar homens a se
erguer e reavaliar suas escolhas. Vícios são uma realidade! Quando você se
entrega a algo, você se torna um escravo. Pornografia sempre leva a alguma
forma de morte, a morte de relacionamentos ou a morte de sua capacidade
de amar realmente as pessoas mais próximas a você.

Fique com Douglas Pek, trazendo suas considerações finais sobre esse tema.
TEC – vinheta (transição)
C – A pureza moral funciona da seguinte forma: enquanto vivemos neste
mundo, há uma luta em curso entre a nossa carne e nossa alma. O vencedor
é sempre aquele a quem alimentamos melhor! “Não se deixem enganar: de
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Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá.
Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição; mas quem
semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.” Gálatas 6:7-8.

No início deste programa, dissemos que o nosso Criador, Deus, fez um
homem e uma mulher para viver em união íntima. Ele nos deu o dom do
sexo para ser apreciado dentro dos laços do compromisso total de amor
como instituído no casamento. Sexo é uma poderosa ferramenta de união e
se não for devidamente tratada pode literalmente destruir relacionamentos e
famílias.

Lutamos contra o tsunami de mensagens sexuais enganosas através dos
diferentes meios de comunicação e que muitas vezes toma nossas próprias
imaginações, devido à influência midiática. Seja um vencedor que se levanta
contra essa corrente ao viver os padrões de Deus. Mantenha seu coração
focado nos padrões morais claros das Escrituras no temor de Deus. Se você é
uma vítima de pornografia e imoralidade confesse a Deus e encontre um
irmão, ou um conselheiro cristão, que pode ajudar e orientá-lo.
A – Antes que Douglas ore, quero lembrar das palavras que encontramos nas
Escrituras, em Gálatas 5:16 e 17: “Por isso digo: Vivam pelo Espírito, e de
modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é
contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em
conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.”

C - "Pai Celestial, obrigado por nos dar o dom da sexualidade. Perdoa-nos
quando fomos desobedientes a sua lei moral e não reconhecemos a
tremenda responsabilidade que nos foi confiada. Com a sua ajuda e em
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submissão à sua vontade queremos respeitar nosso próprio corpo e
disciplinar nossos pensamentos, olhos e boca. Ajuda-nos a desenvolver os
hábitos corretos. Ajuda-nos a desenvolver um caráter semelhante ao de
Cristo, para que um dia vivamos com o Senhor na eternidade. Oramos em
nome de Jesus. Amém!"
TEC – música tema

A – Nossas escolhas formam nossos hábitos. Nossos hábitos moldam nosso
caráter. Nosso caráter determina o nosso destino.

Assim chegamos ao fim de nosso programa Chamados à Vitória de hoje.

Eu sou Edson Tauhyl, e em nome da Rádio Trans Mundial agradeço por ter
ouvido Chamados à Vitória. Que Deus o abençoe.

TEC – música tema
Esse programa foi apresentado por Edson Tauhyl e Douglas Pek
Na mesa de som: Tiago Parisi.
TEC – vinheta de encerramento

