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VIRGINDADE, UM PRIVILÉGIO DADO POR DEUS

ENTENDENDO A IMPORTÂNCIA DA VIRGINDADE
“Certa vez relatou uma jovem cristã e virgem que

resultado foi impressionante: 61% dos adolescentes

se encontrou com uma colega que já não era virgem,

gostariam de casar virgens e 63% de recuperar a

e essa colega começou a instigar a jovem a perder

virgindade, porque eles entendem que apesar do ato

a sua virgindade, porém a resposta dessa cristã foi

sexual na adolescência ser uma triste realidade, eles

sensacional, ela disse: eu posso ser o que você é agora

perceberam que a virgindade é a marca do desejo

quando eu quiser, mas você jamais poderá voltar a ser

do jovem que não abre mão de seus princípios,

igual a mim!”.

mesmo que sofra pressão do meio social. Veja outros

A virgindade não é apenas um conceito moral,
ou uma ordenança Divina, a virgindade faz parte de
um estilo de vida de jovens que decidiram esperar o
momento certo para que as coisas relacionadas ao sexo
aconteçam.
A Virgindade é como um selo de pureza contra o
pecado do corpo, veja o que o Apóstolo Paulo diz sobre
o assunto:
“Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem
comete é fora do corpo; mas o que se prostitui peca
contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso
corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós,

resultados de pesquisa feita com base nessa faixa
etária:
82 % acreditam que Deus planejou o casamento para
durar uma vida.
50 % consideram um homem e uma mulher solteira
uma família.
59 % disseram que a Bíblia tem pouca / nenhuma
influência sobre seus pensamentos e ações.
62 % acreditam que a verdade é relativa.
57 % acreditam ser boas pessoas e fazer boas obras,
poderá fazê-lo ir para o Céu.
Mas, o importante é entender que os jovens sabem

proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos?”

que a virgindade os fazem diferentes da maioria, não
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por simplesmente escolherem ser virgens, mas porque

O Ministério Americano OneHope fez uma
pesquisa com 5108 adolescentes de 13 a 18 anos e o

esta conduta está inserida na verdadeira lei de Deus,
mesmo que alguns neguem essa verdade.
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