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Guilherme tinha um hábito que mantinha 
em segredo há mais de vinte anos. Desde 

garoto ele examinava os catálogos de roupa 
em busca de conteúdo sensual. A partir dessa 
etapa de sua vida e durante os anos universitá-
rios, ele folheava revistas de conteúdo erótico 
cada vez mais explícito.

Aos dezenove anos, Guilherme converteu-se 
ao Senhor e experimentou uma transformação 
visível em muitas áreas de sua vida. Durante 
certo tempo, ele acreditava que já havia obtido 
a vitória sobre seu pecado secreto, no entan-
to, algum tempo depois, reconheceu que ainda 
era escravo desse mau hábito. Embora fosse 
um pai muito dedicado, e até diácono na igre-
ja, o pecado secreto de Guilherme continuava 
vivo. Passava tempos navegando a Internet, 
tanto em horas laborais quanto noturnas.

O conflito interno e a vergonha de sua vida 
dupla geraram nele um sentimento de culpa 
insuportável, que lhe fazia sentir que explodiria 
a qualquer instante. Procurou sair de sua triste 
situação buscando ao Senhor em jejum e ora-
ção. Clamou a Deus por libertação. Memorizou 
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as Escrituras e, muitas vezes, fez votos de que 
romperia seu vício e viveria uma vida santa 
diante de Deus. Embora às vezes conseguisse 
longos períodos de “vitória”, finalmente, volta-
va a terminar em derrota.

Até que, um dia, completamente desespera-
do, Guilherme contou a alguém seu problema 
secreto e começou a receber ajuda espiritual. 
Esse passo tão importante marcou o começo 
de sua restauração com Deus, sua esposa, seus 
amigos e até consigo mesmo.

Hoje em dia, muitos que se dizem ser cris-
tãos lutam com o enganoso e secreto pecado 
da pornografia e não conseguem obter a vitó-
ria sobre a luxúria. Muitos dos que estão se-
cretamente envolvidos com a impureza foram 
expostos à pornografia na infância ou no início 
da adolescência. Desenvolveram, em sua vida 
secreta, um padrão de conduta pecaminoso, 
o qual terminou aprisionando-os na prisão de 
uma vida dupla. Embora aparentem ser bons 
cristãos, sempre experimentam um sentimen-
to de culpa, um conflito interior e a vergonha.
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Lamentavelmente, muitos cristãos estão 
dispostos a trocar seu patrimônio — sua gran-
de e rica posição de herdeiros da glória com 
Cristo — pelos breves momentos do prazer 
sexual ilícito. Muitíssimos homens e mulheres 
de Deus, assim como Esaú, trocaram sua he-
rança por um prato de lentilhas.

Você é um deles? Qual é seu pecado secre-
to? Está desesperado por ajuda? Quero que 
você saiba que, sim, há esperança. A restau-
ração em Deus e aos demais é possível. Mas 
é de suma importância que você se concentre 
em Deus e em sua glória.

O cristão pode ser vitorioso em uma socie-
dade obcecada pelo sexo? Pode viver sem cair 
na armadilha da pornografia, sensualidade e 
luxúria? Claro que sim! Apenas, mais uma vez, 
é de suma importância que se concentre em 
Deus e em sua glória.

O problema
Atualmente, vivemos dias excepcionalmente 

difíceis. As trevas aumentam. A depravação, a 
corrupção, a podridão moral e as perversões 
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continuam em aumento constante. Especial-
mente na área dos pecados sexuais, podemos 
ver uma crescente onda de lascívia e um desen-
freamento surpreendente. As paixões licencio-
sas e inflamadas levam a uma conduta sexual 
exagerada e perversa. Sempre estivemos rode-
ados da luxúria e da depravação, mas ultima-
mente, elas têm aumentado, já que são avi-
vadas e turbo-alimentadas. Tornaram-se mais 
atrativas e se embelezaram pelos materiais eró-
ticos ao alcance de um clique ou de um toque.

Essa explosão de material pornográfico é 
abastecida pelos avanços tecnológicos sur-
preendentes que facilitaram sua produção, 
distribuição e pronta disponibilidade. Mas, 
por si só, a tecnologia não é boa nem má; ela é 
amoral. A tecnologia se define como: “as fer-
ramentas, as máquinas, os materiais, as técni-
cas e os processos usados para produzir bens 
e serviços”. A tecnologia é muito útil e pode 
ser usada para propósitos muito bons. É parte 
da infraestrutura que hoje nos ajuda a enviar 
o evangelho a todas as partes do mundo.

No entanto, a tecnologia também per-
mite que os homens cometam pecados em 
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mais maneiras e muito mais rápido que an-
tes. Embora a tecnologia seja amoral, seu uso 
tem implicações morais. Somos responsáveis 
quanto a como usamos a tecnologia.

A Internet nos abre as portas do mundo com 
somente o movimento de um dedo. Tudo o 
que o mundo pode oferecer, com seus sistemas 
e valores, está disponível em questão de segun-
dos. Mas João nos lembra que todo o mundo 
está sob o controle do maligno (1 João 5:19). A 
Bíblia diz que Satanás é o governador das trevas 
deste século; o príncipe deste mundo; o deus 
deste século; o príncipe das potestades do ar, o 
espírito que agora opera nos filhos da desobe-
diência (Efésios 6:12; 2 Coríntios 4:4; Efésios 2:2).

Embora o povo de Deus viva neste mun-
do, ele não é daqui. Pelo fato de vivermos em 
território inimigo, convém-nos estar sempre 
preparados para as ciladas, as armadilhas e as 
estratégias do adversário.

Nosso inimigo, Satanás, detesta a Deus e 
a suas obras. Odeia-nos e quer que nos per-
camos. Deleita-se sempre em roubar-nos a 
alegria, arruinar-nos a vida e danificar nossa 
relação com Deus. É muito agressivo e fará 
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tudo o que possa com a finalidade de trans-
tornar nossa vida abundante em Cristo.

Josh McDowell1 falou na convenção da 
Associação Americana de Conselheiro Cris-
tãos em 2011. Ele disse que acredita que a 
pior ameaça que as igrejas, missões e famílias 
enfrentam hoje em dia é a universalidade do 
material sexualmente imoral na Internet.

Estamos em uma guerra espiritual. O inimi-
go quer capturar-nos e aprisionar-nos com 
seus métodos enganosos. Ele trata de fazer 
parecer inofensivo o que é extremamente pe-
rigoso. Trabalha em secreto para desenvolver 
suas armadilhas mortais. Também se caracte-
riza por ser malicioso, astuto, enganoso, trai-
çoeiro e cheio de truques. Usa armas e táticas 
sutis, com as quais faz sigilosamente as ma-
nobras de suas tropas. Quer desesperadamen-
te que o povo de Deus seja indiferente. Mas 
já que ele só quer nossa destruição, não de-
vemos estar passivos. Devemos formar uma 
frente unida, dialogando e orando a respeito 
desses assuntos.

1 Josh McDowell é um apologista, evangelista e escritor cristão.
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Respostas inadequadas
Hoje em dia, o tsunami da imundícia exi-

ge uma resposta sensata e vigorosa de nossa 
parte. Devemos ser como os filhos de Issa-
car, que eram “destros no conhecimento dos 
tempos, para saberem o que Israel devia fazer” 
(1 Crônicas 12:32).

Observemos algumas respostas incorretas 
ou inadequadas no trato da sexualidade e no 
uso da tecnologia:

O silêncio. Uma das vantagens do inimigo 
que devemos eliminar é o secretismo e a ten-
dência de não falar da sexualidade e da pu-
reza moral. Os temas sexuais têm se mantido 
em secreto e como conversação muito íntima 
e privada. E o inimigo quer que permanecem 
aí, escondido na zona dos “assuntos pessoais”. 
Muitos negam ou, pelo menos, ignoram a se-
riedade desse flagelo oculto e o efeito devas-
tador que pode ter no corpo de Cristo.

A indiferença. A apatia ou uma atitude in-
diferente não é uma opção para o crente.

Dar-se por vencido. Não devemos render-
-nos devido à perda de controle nem ao fato 
de que o problema tenha se generalizado. 
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Não devemos dizer: “O que pode ser feito? 
Não há solução”.

A reação exagerada. Tratar de cortar todo 
acesso à tecnologia não funciona no mundo 
de hoje.

No entanto, algumas igrejas alertas res-
ponderam à maioria das tecnologias prejudi-
ciais evitando-as e proibindo-as. A abstinên-
cia tem dado bons resultados e continuará 
sendo muito útil em muitos casos, mas não é 
a resposta completa.

O temor. Responder com temor leva a ou-
tras reações incorretas, tais como a reação 
exagerada, ou escolher não lidar com o as-
sunto e pensar: Se não o confrontarmos, com 
o tempo passará.

Mas não permitamos que o temor motive 
nossas ações e decisões. Devemos sempre 
atuar com fé em Jesus. Ouçamos unicamente 
sua voz. Também oremos com fé. A fé encon-
tra sua direção na Palavra e se apoia no poder 
do Espírito Santo. A fé atua com valor e em 
obediência, e assim, prefere dizer: “Eu o farei”. 
A fé opera juntamente com o amor.
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As restrições técnicas. Devemos usar filtros 
de Internet e bloqueadores, mas isso não bas-
ta. Geralmente, os que querem, conseguem 
encontrar coisas que atraiam a carne indepen-
dentemente de quantas restrições existam. 
Além disso, os filtros não conseguem evitar 
que, às vezes, apareça material excitante e su-
gestivo durante as buscas e nos sites da Inter-
net. Diariamente, surgem novos dispositivos e 
novas maneiras de acessar a Internet. Embora 
as normas, os controles e os filtros tenham seu 
lugar, e devamos continuar usando-os, eles 
não são o bastante. Não conseguem represar 
sozinhos a corrente de corrupção que recebe-
mos em pacotes tão atrativos.

Por exemplo, quando o adolescente por cor-
reio eletrônico envia conteúdo pornográfico a 
algum amigo, o filtro nem sempre detecta; e 
talvez os pais não prestem atenção no assunto. 
Os celulares também podem ser usados para 
trocar fotografias indecentes; e talvez estes se-
jam mais difíceis de filtrar. Não nos esqueça-
mos de que são muitas as maneiras de troca 
de informação ao alcance de nossos filhos.
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O que fazem nossos entes queridos quan-
do passam a noite na casa de seus amigos 
ou quando estão com familiares, ou enquan-
to viajam, ou quando estão sozinhos e sem 
supervisão? As normas e os controles exter-
nos devem estar sempre acompanhados dos 
controles internos, colocados em ação por 
um coração que ama a Deus. É indispensável 
ensinar e cultivar os assuntos do coração.

Alguns princípios básicos
Como podemos fazer um uso sábio, mode-

rado e responsável da tecnologia? Observe-
mos alguns princípios. À medida que entende-
mos estas verdades e permitimos que nosso 
coração se apegue a elas, teremos mais ajuda 
para alcançar a liberdade, a fortaleza e a vitória.

Ame a verdade. Devemos sempre amar a 
verdade e permitir que ela penetre no lugar 
mais profundo do coração. O amor à verda-
de nos guardará do pecado (Salmo 119:11). 
Quando amamos a verdade de Deus e segui-
mos a Jesus (a verdade em pessoa) e reconhe-
cemos a verdade sobre nós mesmos (amamos 
“a verdade no íntimo” Salmo 51:6), o resultado 
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é como bombas potentes que destroem os 
desejos carnais e as seduções mundanas.

Devemos estar cheios da verdade de Deus e 
controlar nossos pensamentos com ela. Com 
tal controle, o Espírito de Deus pode fortale-
cer-nos e dar-nos a vitória sobre a tentação. 
Devemos levar cativos o coração e a mente 
a Cristo e a suas verdades espirituais. Os que 
nos rodeiam devem poder ver que vivemos e 
exibimos a verdade. Quando se ensina a ver-
dade por preceito e por exemplo, ela se tor-
na uma arma muito poderosa. Proporciona a 
munição necessária para ganhar as batalhas 
espirituais e nos ajuda a crescer em Cristo. 
Fortalece as pessoas por quem nos preocu-
pamos contra a maldade.

Guarde seu coração. Quando falamos da 
pureza, com frequência, usamos expressões 
como: “É um assunto do coração”. Quais são 
os aspectos práticos desse tema?

Provérbios 4:23 nos ensina: “Sobre tudo o 
que se deve guardar, guarda o teu coração, 
porque dele procedem as fontes da vida”. Com 
frequência, pensamos em guardar o coração 
com a ideia de não permitir que certas coisas 
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entrem nele. Recusamos a corrupção, as falsas 
ideias, a impureza e as tentações. São muitís-
simas as coisas que podem atacar o coração 
vindo de fora. Não podemos vencê-las sem a 
ajuda de Deus.

Há outro aspecto dessa vigilância. Também 
devemos vigiar cuidadosamente para que 
certas coisas não saiam do coração. Devemos 
manter a adoração verdadeira, o espírito de 
sacrifício e de servidão, a humildade, a ama-
bilidade, o agradecimento, o temor a Deus, 
a submissão e, sobretudo: a plena presença 
de Jesus por meio de seu Espírito. Devemos 
manter em nós cada uma dessas coisas, visto 
que todas são indispensáveis.

Muitas religiões concentram-se em evitar 
o mal, mas o que Deus pede de nós é nos-
so amor incondicional para com sua pessoa. 
Devemos concentrar-nos em Deus, e não nos 
atos enganosos do inimigo. Em Gálatas 5:16, 
Paulo diz de maneira muito clara: “Andai em 
Espírito, e não cumprireis a concupiscência da 
carne”. Deus não nos diz para reprimir a natu-
reza humana e, em seguida, esperemos para 
ver se o Espírito Santo virá. Deus nos diz que 
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vivamos no Espírito e, como resultado, a na-
tureza pecaminosa perderá poder.

Devemos guardar e imprimir a Palavra de 
Deus no coração, não apenas na mente. Deve-
mos meditar na Palavra, fazê-la parte de nossa 
vida e fazer que ela governe nossa vontade. De-
vemos sempre tê-la diante de nós e nos pen-
samentos, bem como amar a vontade de Deus 
revelada na Palavra. Ao fazer essas coisas, a cor-
rupção e as tentações não encontrarão aceita-
ção em nós. Se entesourarmos o manancial que 
Deus criou em nosso coração, não haverá lugar 
para a corrupção que antes nos obcecava.

Rejeite a idolatria. Romanos 1:25 fala dos 
que “mudaram a verdade de Deus em mentira, 
e honraram e serviram mais a criatura do que 
o Criador”. A frase: serviram mais a criatura se 
refere à idolatria. Isso inclui a adoração ou a 
atenção indevida ao corpo humano. A idola-
tria exalta as criaturas e as coisas mais que ao 
Criador. Os que se concentram no corpo hu-
mano de maneira lasciva recebem uma sen-
sação prazerosa.

Deus, a fonte de toda beleza, criou o ser 
humano formoso. Tudo o que Deus criou era 
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bom (Gênesis 1:31). Mas a beleza do ser hu-
mano nunca deve ser um fim em si mesma. É 
preciso dar a honra a Deus, quem fez a bele-
za, e não centralizar a atenção no corpo, nem 
estar obcecado com a beleza: ela é temporal 
e logo se desvanecerá. Não é mais que pele, 
músculo e ossos. Nunca satisfaz a alma, não 
importa quanto seja explorado, embelezado 
ou exagerado para atrair aos desejos carnais. 
O ato de ver o corpo humano de maneira ile-
gítima, para o prazer, é idolatria. É desviar a 
vista de Deus, nosso Criador e doador da vida.

Este mundo está obcecado pelo sexo e 
sempre trata de causar euforia com a sexuali-
dade explícita e as perversões. Mas nada dis-
so satisfaz, nem produz a verdadeira alegria: 
ao contrário, deixa um vazio, uma desilusão e 
uma escravidão que aumenta com o tempo. 
Para que interessar-nos em tal idolatria? Para 
que fazer conexão com o inimigo de nossas 
almas? Para que unir-se à multidão que, como 
animais irracionais, se dirigem ao matadouro?

Em muitas ocasiões, os israelitas deram as 
costas a Deus e seguiram aos ídolos. Enquan-
to adoravam a esses deuses, incluindo os 
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baalins, buscaram prazeres físicos tangíveis. 
Tal “adoração” incluía os pecados sexuais.

Deus não mudou; ele ainda continua ven-
do a idolatria como o que ela é: pecado. Nós 
também, como seres humanos, ainda não 
mudamos. Assim como os israelitas, se não 
nos cuidarmos, podemos ser enganados a 
colocar o olhar nas fontes de prazer visíveis 
e tangíveis, em lugar das realidades invisíveis 
do Deus que nos dá a vida.

Deus sabe que os ídolos são enganosos 
e que somente levam à destruição. Ele é um 
Deus zeloso e somente quer o melhor para a 
formosa esposa que está preparando para si 
mesmo. Cooperemos com ele e erradiquemos 
aos baalins de nossas vidas. Se quisermos ser 
completamente de Deus e alcançar sua santi-
dade, devemos separar-nos de toda idolatria.

Obedeça aos mandamentos de Deus 
com relação à santidade. O povo de Deus é 
seu tesouro especial. É um povo santo. Na Bí-
blia, a palavra santo quer dizer separado, con-
sagrado, à parte. Ser santo inclui separar-se 
do mal. Inclui ser diferente de uma maneira 
especial. Algumas palavras que descrevem o 
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povo santo de Deus são: santificado, consa-
grado, puro, diferente, apartado e especial.

Nosso Deus, que é completamente santo, 
absolutamente preeminente e completamen-
te diferente de qualquer ser, satisfaz nosso 
anelo de algo [alguma significância] mais 
além deste mundo corrompido. Ele está nos 
restaurando à imagem de seu Filho, à medida 
que o buscamos e vivemos em fé e obedi-
ência. Quanto mais nos assemelharmos a ele, 
menos vamos querer satisfazer nossos dese-
jos pecaminosos e mais separados do mundo 
estaremos. Isso é santidade.

O cristão é muito diferente do mundano. 
O cristão deve ser extraordinariamente cheio 
de vida, em comparação com os mortos em 
pecado que o rodeiam. Se a vida de Deus não 
flui através de nós (João 4:14) é porque há al-
guma desconexão ou algum obstáculo entre 
a Vida e nós.

Em 1 Tessalonicenses 4:1–8, Paulo nos en-
sina a crescer na santidade. Os versículos de 
3–5 dizem: “Esta é a vontade de Deus, a vossa 
santificação; que vos abstenhais da fornica-
ção; que cada um de vós saiba possuir o seu 
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vaso em santificação e honra; não na paixão 
da concupiscência, como os gentios, que não 
conhecem a Deus”. 

Viver uma vida de santidade pessoal pela 
graça de Deus inclui usar “a couraça da justiça” 
(Efésios 6:14). Inclui uma vida em obediência à 
Palavra de Deus. É revestir-se da conduta justa 
do “novo homem” (a nova natureza) o qual se 
nega a dar ao inimigo a mínima oportunidade 
(Efésios 4:24–27).

Revestir-se da couraça da justiça significa 
viver em obediência a Deus diariamente e em 
cada momento. Ele nos proporciona as normas 
e o poder para viver uma vida santa; em troca, 
nós estamos dispostos a obedecer e a seguir-
-lhe. Quando nascemos de novo, Deus conta 
nossa fé por justiça por meio de Cristo (Roma-
nos 4:3, 23–24). Em Cristo, revestimo-nos diaria-
mente da couraça da justiça, uma justiça prática 
e chegamos a ser instrumento para honra, san-
tificado, útil ao Senhor (2 Timóteo 2:21).

A couraça é nossa proteção contra os ata-
ques de Satanás. Devemos, por assim dizer, 
envolver nosso tronco com a justiça. Mas se 
não usamos a couraça ou se ela tem orifícios 



18

ou fendas, quando o inimigo lance dardos 
rumo ao coração, causará danos emocionais e 
espirituais. Muitos dos problemas emocionais 
e relacionais que alguns cristãos sofrem são 
causados por falta de santidade espiritual; não 
funciona sua couraça de justiça. Como resulta-
do, perdem sua alegria, vivem entediados ou 
são vencidos pela indiferença e apatia. Deixam 
de produzir e desonram o nome de Cristo.

Fazemos manutenção à nossa couraça ao 
caminhar na luz e ao admitir e confessar nos-
sos pecados a Deus (1 João 1:7–9). Isso inclui 
um estilo de vida de constante arrependimen-
to, sinceridade, toda honradez e transparência 
e o espírito quebrantado. Também inclui uma 
comunhão íntima com o Pai, obedecendo ao 
Espírito quando nos revela defeitos em nossa 
vida. Além disso, fugimos das paixões da mo-
cidade e seguimos a justiça (2 Timóteo 2:22).

Cultive o temor de Deus. Quando teme-
mos a Deus, esforçamo-nos em purificar-nos 
“de toda a imundícia da carne e do espírito, 
aperfeiçoando a santificação no temor de 
Deus” (2 Coríntios 7:1).
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O temor de Deus inclui tudo isto:

 	ter muito respeito a Deus
 	ter um conceito muito alto de Deus
 	não permitir que o homem e suas opiniões 

nos distanciem de fazer a vontade de Deus
 	reconhecer a Deus como Rei e Juiz (Deus é 

grande... eu, pequeno)
 	entender que o Deus todo-poderoso não 

deve ser ignorado nem deve tratar de abu-
sar dele (especialmente de sua misericórdia)

 	entender que Deus não pode tolerar o pe-
cado porque isso é contrário a seu caráter 
e natureza

 	compreender que ele sempre castiga o 
pecado

 	estar consciente da onipresença de Deus e 
que ele vê tudo

 	sentir um terror de sua ira e juízo, e querer 
evitá-lo

O temor a Deus nos ajuda a ver o pecado 
como tal: pecado. Isso nos ajuda a não nos 
comprometer com o mal nem a fazer exce-
ções. Também nos ajuda a manter uma “bús-
sola moral” que nos guardará de ser levados 
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até as rochas deste mundo que destruirão 
a barca de nossa vida. Ajuda-nos a ser res-
ponsáveis e cuidadosos. Temer a Deus pro-
duz uma forte convicção de não exceder os 
limites corretos; de ser como José foi no Egito 
quando disse à esposa de Potifar: “Como pois 
faria eu tamanha maldade, e pecaria contra 
Deus?” (Gênesis 39:9)

Quando tememos a Deus, estimamos a sa-
bedoria que provém dele, e buscamos obtê-
-la. Sua sabedoria produz em nós uma visão 
profunda e de longo alcance: tal como a de 
Moisés, e diferente da de Esaú. Embora Esaú ti-
vesse um maravilhoso e brilhante futuro, viveu 
para o momento e trocou sua herança por um 
insignificante e passageiro prato de guisado 
de lentilhas. Por quê? Porque o prato de gui-
sado satisfez o desejo momentâneo da carne.

Quando seu olfato captar “o aroma do 
guisado da luxúria”, lembre-se de Esaú. Se-
guir o prazer momentâneo pode destruir sua 
vida e causar dor e miséria incalculáveis. Te-
mer a Deus é obter sabedoria. Além disso, a 
sabedoria nos impede de repetir a experiên-
cia de Esaú.
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Entenda que Deus castiga e disciplina. 
Quando os fiéis seguem aos deuses estra-
nhos (por acariciar o pecado), colocam-se a si 
mesmos sob o juízo e o castigo de Deus. Isso 
pode causar grande dor e muitíssima aflição 
de espírito; mas, ao mesmo tempo, a amabi-
lidade de Jesus sempre está disponível. Visto 
que o castigo é muito desagradável, afaste-
mo-nos do pecado. Deus nos diz através de 
sua Palavra: “...tivemos nossos pais segundo a 
carne, para nos corrigirem, e nós os reveren-
ciamos; não nos sujeitaremos muito mais ao 
Pai dos espíritos, para vivermos? Porque aque-
les, na verdade, por um pouco de tempo, nos 
corrigiam como bem lhes parecia; mas este, 
para nosso proveito, para sermos participantes 
da sua santidade” (Hebreus 12:9–10). Nosso 
Deus castiga com amor e misericórdia.

Aos que escolham seguir a luxúria da car-
ne ou dos olhos, Deus, em seu amor e mi-
sericórdia, os disciplinará para trazê-los de 
volta e resgatá-los da destruição e da ruína. 
Os que pecam e não são castigados não são 
seus filhos. Se você é filho de Deus e, por des-
cuido, se afunda no pecado da luxúria, não 
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desprezes o castigo de Deus. Ele mostra seu 
amor para conosco e nos dá a prova de que 
pertencemos a ele.

Reconheça que nossas ações afetam aos 
demais. O que fazemos afeta aos que nos 
rodeiam e aos que estão sob nosso cuidado. 
Quando uma pessoa está envolvida na por-
nografia ou em qualquer outro pecado sexu-
al, há consequências que afetam ao pecador e 
a outros, especialmente à esposa e aos filhos.

Os progenitores (especialmente o pai) são 
os protetores dos filhos. Quando o pai falha e 
opta por afundar-se na corrupção moral, ele 
abre as portas ao inimigo para que traga mal 
aos filhos de formas que não seriam possíveis 
de outro modo. O pai perde sua autoridade 
moral e a habilidade espiritual de proteger a 
seus filhos. Nenhum pai sábio vai querer abrir 
as portas ao inimigo para que persiga e tente 
de maneira mais perigosa aos filhos.

A esposa geralmente sabe quando seu es-
poso não está livre ou limpo. E isso pode afetar 
a maneira na qual ela responda à intimidade 
física. Quando um dos cônjuges está envolvi-
do na idolatria sexual, a ira, com frequência, 
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chega a ser uma das manifestações da carne 
que gera contendas no matrimônio. 

O fracasso moral sempre afeta a outros. 
Quando somos tentados a satisfazer as exi-
gências dos “desejos da carne” ou “dos olhos”, 
devemos nos lembrar que, dependendo de 
nossa escolha, afetaremos de maneira nega-
tiva ou positiva a nossos amados. Evitemos 
envolver-nos em coisas que possam dar ao 
inimigo uma oportunidade de se estabelecer 
na vida de nossos entes queridos.

Evite as conexões com o ocultismo. Há 
um mundo espiritual demoníaco envolvido e 
entretido na maioria da pornografia. Nos fil-
mes e nos sites pornográficos da Internet po-
dem haver demônios adjuntos. E, sem dúvida, 
um “vírus” demoníaco pode entrar na mente 
e no coração da pessoa que, intencionalmen-
te, se mete desenfreadamente no pecado.

A pornografia tem o potencial de conec-
tar diretamente o inimigo com os que se 
envolvem nela. O processo de morte inicia 
e penetra em cada espaço da vida da pes-
soa, afetando sua relação com Deus e com 
o próximo. O princípio da morte opera de 
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maneira muito sutil e tende a causar a morte 
dos matrimônios.

De acordo com as estatísticas, muitos dos 
viciados em sexo e pornografia perdem seu 
cônjuge, sofrem grandes perdas financeiras e 
perdem o trabalho. A pornografia é a perver-
são satânica da sexualidade saudável. A por-
nografia foi inspirada pelo inimigo. Decidir 
participar dela constitui rebelião contra Deus. 
Os que abrem as portas a tal pecado dão ao 
inimigo a oportunidade de que ele os arraste 
a uma escravidão mais profunda ao pecado.

Evite os vícios prejudiciais. Em Provérbios 
27:20, lemos que: “os olhos do homem nunca 
se satisfazem”. Mas a sabedoria nos ajuda a 
evitar tudo o que seja viciante. Precisamos de 
olhos espirituais para poder ver o escondido 
e entender como o inimigo coloca ameaças 
invisíveis. A sabedoria nos ajuda a evitar a ar-
madilha que quer capturar-nos e estrangular-
-nos em seu laço mortífero.

Hoje em dia, muitos dispositivos eletrônicos 
proporcionam fácil acesso a uma espécie de 
nudismo e sensualidade que parece ser ino-
fensiva, mas que atrai como um ímã irresistível 
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ao homem natural. As fotografias sugestivas 
que não são de todo pornográficas, são a isca 
que introduz a muitos em um padrão viciante 
e conduz a um espiral para baixo.

A pornografia não produz satisfação sau-
dável e duradoura. Somente gera putrefa-
ção e deteriora a saúde espiritual. Conduz à 
libertinagem e ao desperdício do tempo e 
dos bons recursos. Como com qualquer ou-
tro vício, uma dedicação à pornografia quase 
sempre leva a pessoa a buscar material se-
xual mais forte e pervertido. O mesmo acon-
tece ao viciado em pornografia que também 
é viciado em drogas: precisam de uma dose 
maior para poder experimentar o mesmo ní-
vel de sensação da última vez.

O descuido, com relação ao contato com a 
pornografia, pode conduzir a pessoa a uma 
escravidão permanente. Portanto, mantenha-
-se alerta “Sede sóbrios; vigiai; porque o dia-
bo, vosso adversário, anda em derredor, como 
leão bramando, buscando a quem possa tra-
gar” (1 Pedro 5:8). Hoje em dia, quando mi-
lhões de jovens são viciados em pornografia, 
são oportunas as palavras do apóstolo: “Foge 
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também das paixões da mocidade” (2 Timóteo 
2:22). As mesmas podem levar ao vício e à es-
cravidão do pecado.

Escute as advertências de Provérbios. O li-
vro de Provérbios está repleto de advertências e 
ajudas para a segurança moral. Para os homens, 
um tema predominante são as advertências 
contra “a mulher estranha”. A mulher estranha 
de hoje não inclui somente a que pessoalmente 
se apresenta para nós de maneira sensual, cati-
vante e sedutora, mas também que se apresen-
ta através de fotografias e vídeos.

A síndrome da “mulher estranha” inclui o 
satisfazer a luxúria ou a lascívia ao ver foto-
grafias sensuais, ao conectar-se de maneira 
eletrônica com pessoas desconhecidas, ou ao 
ir intencionalmente a lugares onde as mulhe-
res se vestem de maneira sedutora.

O homem sábio mede seus passos e evita 
tudo o que pode levar-lhe à “mulher estranha”.

Deus nos dá instruções claras e enfáticas 
sobre como vencer em cada uma das áreas 
nas quais os homens tendem a falhar. A ten-
tação alcança a todos nós. Em nossa socie-
dade saturada de imagens de propaganda de 
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índole sexual, devemos prestar muita atenção 
às advertências que nos faz Provérbios contra 
nosso envolvimento com “a mulher estranha”.

Leiamos Provérbios 2:16–22; 4:23–5:23; 6:20–
7:27; 9:13–18; 22:14; 23:26–28; 31:3; bem como 
Eclesiastes 7:26 e Jeremias 5:8.

Estas Escrituras nos mostram que o homem 
que escolhe os prazeres do pecado opta pelo 
caminho da morte. Esse princípio da morte 
entrará em ação com os tais, destruindo e le-
vando à perda das relações, da liberdade, da 
alegria e da vida em geral. Tal caminho de des-
truição levará à morte, a menos que o homem 
se arrependa e abandone o seu mau caminho.

Considere os registros de Deus. Quan-
do um cidadão tem uma conduta suspeita, 
as autoridades governamentais podem in-
vestigar e analisar a “vida privada digital” do 
suspeito. Conseguem fazê-lo ao examinar 
coisas como o padrão de uso do mecanismo 
de busca e dos sites de Internet visitados. 
Se o governo exigisse que fizéssemos algo 
que, como cristãos, não podemos fazer, os 
oficiais poderiam investigar nossos hábitos 
na Internet para saber se nossa vida condiz 
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com nossa profissão de fé. Que resultados 
obteriam de você?

As autoridades, se desejarem, podem con-
seguir uma lista de todos os sites da Internet 
que visitamos. Se algum conhecido soubesse 
das páginas que visitamos, estaríamos enver-
gonhados? Quanto mais ao saber que Deus 
vê todas as coisas?

Cada ação do homem está registrada. 
No Dia do Juízo, os livros serão abertos. Tudo 
o que tivermos feito será revelado, inclusi-
ve cada clique e tudo o que tivermos olhado. 
Cada ação e palavra secreta será exposta à luz 
“no dia em que Deus há de julgar os segredos 
dos homens, por Jesus Cristo” (Romanos 2:16).

Unicamente o sangue de Jesus pode apa-
gar, permanentemente, tais arquivos e regis-
tros. O mau histórico do passado só pode ser 
removido por meio do arrependimento, da 
confissão de pecados e do lavamento no san-
gue de Jesus. Quando nos aproximamos de 
Deus com tristeza e arrependimento since-
ro, ele generosamente nos perdoa, e purifica 
nosso “histórico”.



29

No mundo digital, tecnicamente falando, 
nada está oculto. E é muito certo que não 
há nada que se possa ocultar de Deus. Ele vê 
tudo; não tem que buscar.

Mantenha-se firme até o fim. Estamos na 
prova dos últimos dias. Trata-se de uma prova 
decisiva, uma prova de fogo. Nesses tempos 
de perversão sexual descarada, as almas dos 
homens são provadas e examinadas cuidado-
samente. Nessa época será revelado quem são 
os que estão verdadeiramente com o Senhor e 
quem está adorando a Baal. Mas, lembremo-
-nos que Jesus disse que: “aquele que perseve-
rar até ao fim, esse será salvo” (Mateus 10:22).

Jesus disse: “Bem-aventurados os limpos de 
coração, porque eles verão a Deus” (Mateus 
5:8). Nosso olho deve ser tão bom que não to-
lere aos ídolos (Mateus 6:22–23). Ver a Deus 
começa nesta vida. Quando andamos por fé 
podemos ver a mão e a maravilhosa influên-
cia de Deus em nossas relações, nas finanças e 
em cada área da vida. Quando o vemos por fé, 
terminamos vendo e conhecendo a Deus eter-
namente e em toda a formosura de sua glória.
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Está próximo um dia de clara separação 
e diferenciação. Deus quer que a noiva dele 
esteja preparada e que seja pura e justa. Ele 
continua chamando a muitos para que tam-
bém seja parte de seu povo tão especial. Tal 
povo se abstém de toda prostituição e imun-
dícia: “E qualquer que nele tem esta esperan-
ça purifica-se a si mesmo, como também ele 
[Deus] é puro” (1 João 3:3).

Ao permanecer na graça de Deus, podemos 
continuar tomando as decisões corretas e “pas-
sar a prova”. Se estivermos completamente 
comprometidos com Deus, não há como falhar, 
já que o buscaremos, o amaremos, nos rego-
zijaremos nele e o glorificaremos (ver 2 Pedro 
1:8–10). Para isso fomos criados e, ao viver tal 
vida, encontramos a máxima satisfação verda-
deira, tanto aqui como na eternidade.

Ajudas e princípios práticos
Quais são algumas das recomendações 

práticas que nos ajudarão a fazer a vontade 
de Deus e a seguir o caminho da santidade e 
da santificação?
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Preste contas a alguém. Escolha alguém 
de confiança com quem possa falar de seu 
uso da Internet, assim como suas lutas e ten-
tações. Procure saber que a pessoa a quem 
você escolha seja alguém que você possa aju-
dá-lo e animá-lo a manter-se no caminho da 
vida. Além disso, podem ser úteis os progra-
mas (accountability software) que registram 
e mandam a alguém de confiança uma lista 
de sites da Internet e fotos, bem como vídeos 
que você visualizou.

Fortaleça sua relação matrimonial. O 
apóstolo Paulo escreveu: “Mas, por causa da 
fornicação, cada um tenha a sua própria mu-
lher, e cada uma tenha o seu próprio mari-
do.” (1 Coríntios 7:2). Este é um mandamento 
muito importante e nos indica a vontade de 
Deus para a relação íntima entre o homem e 
a mulher. O matrimônio é o único lugar para a 
expressão sexual. Se você está casado, cultive 
essa relação2 e verá que lhe será suficiente.

O matrimônio monógamo, ou seja, de um 
homem com uma mulher, é o lugar da ver-
dadeira satisfação sexual. Cultive o amor e 
2 É como um “jardim”, ver Cantares 4:12,16; 5:1; 6:2
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a delícia especial em seu cônjuge. E quando 
você se veja assaltado pelas tentações sexuais, 
lembre-se a si mesmo: Isso não é para mim. 
O marido e sua mulher são um para o outro, 
para atender às suas mútuas necessidades fí-
sicas e emocionais. A fidelidade matrimonial 
produz uma satisfação muito além de nossas 
expectativas. Quando somos tentados com a 
insatisfação, é preciso resisti-la.

Ore a Deus por seu matrimônio e inclua os 
assuntos relacionados à intimidade: os de-
talhes, as frustrações e as alegrias do amor 
sexual. Não se envergonhe de orar por essas 
coisas. Deus projetou a intimidade física para 
que seja uma parte linda e importante do ma-
trimônio. Infelizmente, o inimigo procura fa-
zer com que o amor físico no matrimônio seja 
frustrante e disfuncional.

Não se esqueça que a intimidade física 
não é tudo; não é um fim em si mesma; mas 
é somente parte do pacote total do matri-
mônio. Quando Deus criou a bela relação 
de “uma só carne” para Adão e Eva, foi algo 
muito bom. Esse conceito de uma só car-
ne é um pacote completo e indivisível que 
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inclui a unidade espiritual, física e emocional. 
Quando essas três dinâmicas se encontram 
na vida matrimonial, redunda em bênçãos 
e plena satisfação, e o matrimônio constitui 
um pedaço do céu na terra.

Deus criou os gêneros e deu ao homem e 
a mulher o dom do sexo. As relações sexuais 
dentro do matrimônio são criação de Deus. 
Ele fez do ser humano um ser sexual; também 
o criou com desejos. E talvez possamos dizer 
que Deus se “arriscou” ao criá-lo assim, vis-
to que sabia que o homem poderia perverter 
sua sexualidade. O inimigo, Satanás, sempre 
trata de distorcer, falsificar e perverter os 
bons projetos de Deus. O maligno tem tido 
sucesso no mundo e o tem sob seu controle 
porque conseguiu afastar o homem do plano 
de Deus. Mas os filhos fiéis de Deus optam 
por separar-se de todo mal sexual.

O plano de Deus funciona, é glorioso e 
produz alegria. Não produz sentimentos de 
culpa. A intimidade conforme o plano divino 
simboliza realidades e relações espirituais. 
Simboliza a intimidade espiritual que Cristo 
quer ter com sua amada esposa, a igreja.
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Pratique o domínio próprio com o po-
der do Espírito. Aos solteiros que querem 
ser santos e puros, Deus lhes dá sua graça 
abundante e favorável. Embora muitos de-
fendem que expressar-se sexualmente é 
necessário para a saúde, tal crença é uma 
mentira promovida por nossa cultura tão ob-
cecada pelo sexo.

Certifique-se de que seus pensamentos 
não estejam enfocados no sexo nem no dese-
jo de se casar, e sim em amar e servir a Deus. 
Lembre-se que o único lugar legítimo para 
a atividade sexual é dentro do matrimônio. 
Visto que o solteiro não tem expressão sexu-
al legítima e pura, peça a Deus que diminua 
seus desejos e que lhe ajude a controlá-los. 
Seja muito cuidadoso em evitar os lugares ou 
atividades onde você saiba que o inimigo terá 
a oportunidade de tentá-lo.

Cultive relações sólidas com seus filhos. 
Josh McDowell escreveu: “As regulamentações 
sem relação causam rebelião. A verdade sem 
relação ocasiona rejeição. A disciplina sem 
relação produz raiva.” As boas relações com 
nossos filhos produzem melhores resultados 
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quando são cultivadas desde tenra idade. Tra-
tar de produzir tal relação depois que o me-
nino é maior é como tratar de acender um 
fogo debaixo da chuva. Embora seja possível 
acendê-lo, é mais difícil consegui-lo.

As estatísticas surpreendentes do uso e dis-
ponibilidade da pornografia pela Internet de-
vem alertar aos pais sobre os perigos que esta 
representa. É verdadeiramente trágico que 
tantas crianças, antes de alcançar a adolescên-
cia, sejam expostas à pornografia. As crianças 
têm muita curiosidade, e querem buscar e ex-
plorar as respostas a suas perguntas. Se os pais 
não dão respostas satisfatórias, outra pessoa o 
fará. Com muita frequência, tais respostas pro-
vêm de fontes incorretas ou prejudiciais, tanto 
do ponto de vista moral quanto espiritual.

Os pais, especialmente o pai, devem to-
mar a iniciativa de estar de mãos dados com 
seus filhos em uma relação estreita e amoro-
sa. Enquanto criam e educam aos filhos, os 
pais devem falar e viver a verdade. Somente 
assim poderiam os filhos manter-se firmes e 
não ser enganados pelas mentiras do mundo 
e do maligno.
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Apesar das alterações hormonais e da 
pressão social e de seus amigos, o princi-
pal fator que ajuda aos jovens e aos filhos 
a manter-se firmes é uma relação estreita e 
amorosa com o pai.

Entre pais e filhos deve haver uma relação 
tão boa que os filhos (quer sejam crianças ou 
adultos jovens) se sintam livres para falar e 
fazer perguntas. Nenhuma pergunta sincera 
deve ser considerada fora dos limites. As res-
postas devem ser honradas, simples, sinceras 
e corretas. Devem satisfazer a curiosidade e 
responder às perguntas diretas; embora não 
se devam dar mais detalhes do que o neces-
sário nem criar imagens impróprias para a 
idade e capacidade da criança.

O pai deve servir de exemplo ao amar a sua 
esposa. Embora grande parte da intimidade fí-
sica deva ser privada, as crianças devem poder 
entender que Papai e Mamãe desfrutam de 
uma bela e satisfatória relação. Tal relação nem 
Papai nem Mamãe tem com nenhuma outra 
pessoa. As crianças devem chegar a saber que 
a maneira na qual Deus projetou a relação en-
tre marido e mulher é boa e magnífica.
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O pai deve tomar a iniciativa ao proporcionar 
um quadro equilibrado do sexo. Deve corrigir 
qualquer conceito errado e exagerado que te-
nha sido infiltrado de outras fontes. Por princípio 
e norma, por preceito e exemplo, os pais devem 
ajudar aos filhos a entender que o sexo não é 
tudo, e que a expressão sexual está reservada 
unicamente para a relação conjugal. Ser soltei-
ro, e não ter uma saída pré-matrimonial para a 
satisfação sexual, não é uma privação, e sim, a 
vontade de Deus, que o solteiro deve aceitar. 
Se os pais se mantiverem alerta, aproveitando 
cada oportunidade, esses assuntos poderão ser 
ensinados e exemplificados de maneira contí-
nua... um pouco aqui e um pouco ali.

Ensine a sabedoria de Deus. Os pais de-
vem instruir aos filhos na sabedoria de Deus. 
A sabedoria nos faz conscientes de quão en-
ganosos são os desejos da carne. Ajuda-nos a 
entender como a carne — a humanidade ego-
ísta, a velha natureza pecaminosa — se incli-
nou ao pecado, afastando-se assim de Deus.

Além de nossos filhos deverem considerar 
que o matrimônio piedoso é bom e bonito, 
também devem entender que o mundo é 
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corrupto e caído. Ensine-lhes que o critério da 
sociedade, saturada pelo sexo, é enganoso e 
faz-nos cair nas armadilhas do maligno. Aju-
de-os a ver como o princípio da morte opera 
por trás do encanto e da sedução. É indispen-
sável que nossos seres amados estejam aper-
cebidos do amargo e repugnante fim dos que 
seguem tal caminho.

Apreciados pais: procurem aproveitar cada 
oportunidade para inculcar a sabedoria pie-
dosa em seus filhos. Influencie-os para que 
desenvolvam um coração cheio de amor a 
Deus e disposto a seguir seus caminhos. O 
coração determina a conduta. Por isso, a Bí-
blia nos ordena: “Sobre tudo o que se deve 
guardar, guarda o teu coração, porque dele 
procedem as fontes da vida” (Provérbios 4:23).

Conheça suas fraquezas. Isso bem que po-
deria incluir não ir a certos lugares ou não aces-
sar certas informações. Assim como o alcoólatra 
em recuperação escolhe não passar em frente 
aos bares, você também deve evitar certos lu-
gares. Não se exponha de maneira desnecessá-
ria à tentação. Escolha bem a seus amigos por-
que: “as más conversações corrompem os bons 
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costumes” (1 Coríntios 15:33). Mantenham-se a 
par das medidas de segurança. Assegure-se de 
usar filtros e bloqueadores em seu computador 
e em seus dispositivos eletrônicos.

Separe tempo para examinar sua vida. Você 
está se expondo, voluntariamente, a situações 
comprometedoras? Paulo nos ensina a fugir 
da imoralidade sexual e das paixões da mo-
cidade (1 Coríntios 6:18; 2 Timóteo 2:22). Em 
outras palavras, fuja de tudo o que lhe esti-
mule aos maus desejos.

Tenha um bom propósito para o uso que 
você dá à Internet. Use-a somente quando 
tenha que fazer algo bom e específico, como 
alguma compra, alguma pesquisa ou alguma 
comunicação. Evite usar o computador para 
o ócio e como meio de entretenimento. Tais 
usos facilmente levam às “áreas cinzas” e às 
que são mais escuras.

Os meios de comunicação social na Inter-
net também têm perigos. Criados pelos mun-
danos e com propósitos mundanos, podem 
facilmente levar alguém a se conectar com 
muitas coisas que não edificam. Além dos pe-
rigos espirituais aos quais estamos expostos 



40

ao interagirmos com o mundo em tal con-
texto, há muitos perigos específicos, desde 
conteúdo pornográfico — cuja elaboração 
sutil nos coloca na fronteira entre o imoral e 
o moral — até depravadores sexuais on-line. 
Além disso, uma advertência oportuna é que 
os que queiram manter sua santidade não se 
inscreverão em páginas para solteiros, nem 
de encontros. Agir assim é brincar com fogo.

Em Romanos 13:13–14, Paulo nos orde-
na não somente a que evitemos as festas, a 
sensualidade, a imoralidade e a busca de lu-
xúrias desenfreadas, mas também nos instrui 
a revestir-nos “do Senhor Jesus Cristo”. Em ou-
tras palavras, devemos revestir-nos da própria 
presença de Jesus. E acrescenta: “e não tenhais 
cuidado da carne em suas concupiscências”. 
Não há pretextos nem desculpas válidas para 
dar rédeas soltas aos desejos pecaminosos. 
Devemos estar sóbrios e alerta, reconhecendo 
sempre a inclinação natural da carne ao peca-
do. Devemos decidir fazer cada uma de nossas 
escolhas segundo o Espírito de Jesus. Tal expe-
riência só é possível se dependemos de Cristo 
e permanecemos nele em uma relação diária.



41

Absorva diariamente a Palavra de Deus. 
Devemos “comer” e “beber” da Palavra de Deus 
de tal maneira que nossa vida experimente uma 
mudança radical. Lê-la, absorvê-la e fazê-la par-
te do coração, conduz-nos a amar e a obedecer 
a nosso Deus. Seremos capazes de tirar de nossa 
vida o que estorva e, ao mesmo tempo, acres-
centar o que nos seja de benefício espiritual. 
Lembre-se que a obediência é a chave. Essa é a 
única maneira na qual cavamos profundamente 
e edificamos para nossa casa um fundamento 
sólido na Rocha (Mateus 7:24–27). Assim, quan-
do vier a tempestade, com tal fundamento po-
deremos resistir e superar as provações.

Um instrumento de equipamento pesado não 
funciona sem um sistema hidráulico que o ope-
re. Da mesma forma, quando dispusermos nos-
so coração para obedecer a Deus, sua graça é 
o “sistema hidráulico” que nos capacita para tal. 
Quando somos sinceros e levamos a sério nossa 
relação com Deus, obedecendo a Sua Palavra, é 
como puxar a alavanca do equipamento pesa-
do. É então que a graça de Deus opera. Quando 
escolhemos obedecer de coração, a graça de 
Deus está sempre disponível e a nosso alcance.



42

Jesus disse: “Se vós permanecerdes na minha 
palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos; 
E conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta-
rá” (João 8:31–32). Permanecer inclui obedecer. 
É tomar diariamente decisões práticas de obe-
decer aos sagrados mandamentos de Deus, os 
quais produzem a liberdade verdadeira.

Lembre-se sempre a quem você pertence. 
Os fiéis são templos de Deus, a morada do Es-
pírito Santo. Paulo escreveu: “Fugi da fornica-
ção [a imoralidade sexual]. Todo o pecado que 
o homem comete é fora do corpo; mas o que 
fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não 
sabeis que o vosso corpo é o templo do Espí-
rito Santo, que habita em vós, proveniente de 
Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque 
fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, 
a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os 
quais pertencem a Deus” (1 Coríntios 6:18–20).

Em João 2:13–25 temos o relato de quando 
Jesus purificou, enérgica e radicalmente, o tem-
plo de Jerusalém. Você acredita que Jesus con-
sideraria necessário entrar agora no templo de 
nossa alma e, com ação drástica, purificar-nos 
do lixo espiritual e de acúmulos indevidos? 
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Devemos caminhar constantemente na luz (1 
João 1:6–7), ser transparentes e manter cada 
dia a pureza espiritual. Do contrário, é possível 
que Deus tome medidas drásticas contra nós.

Dependa do Espírito de Deus. O Espírito 
Santo foi enviado para ensinar-nos, aconse-
lhar-nos e ajudar-nos. Entristecer ao Espírito 
acarreta graves consequências. Ele propor-
ciona o azeite para nossas lâmpadas (Mateus 
25). Ele nos preenche e nos mantém perto 
do Senhor. Sem ele, não podemos prosperar. 
Sob nenhuma circunstância, cometamos o 
gravíssimo erro de entristecer a essa Pessoa 
tão gloriosa que habita em nós (Efésios 4:30).

A obra do Espírito Santo no coração é a cha-
ve indispensável para vencer o mal e evitar as 
más influências de nossa cultura impulsionada 
pelo sexo. Peça a Deus que lhe preencha com 
seu Santo Espírito que faça a obra em sua vida. 
Peça que lhe ajude a aborrecer o pecado e, ao 
mesmo tempo, produza em você o temor a 
Deus. Rogue por sua sabedoria e um desejo 
e uma determinação crescente de ser santo e 
de proporcionar glória e honra ao seu nome. 
Peça para ser controlado por seu Espírito de 
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tal modo que consiga se manter firme quando 
for tentado a se desviar do caminho da vida 
abundante. Peça para ser ensinado, orientado 
e protegido sempre nos caminhos de Deus.

A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos 
livrou — e continua livrando-nos — da lei do 
pecado e da morte (Romanos 8:2). O Espírito 
Santo administra a graça de Deus em nossa 
vida e nos dá o poder e o desejo de fazer o 
correto. Ele nos ensina e nos capacita a nos 
abster da impiedade e das paixões munda-
nas. Ao mesmo tempo, ensina-nos a viver 
uma vida honrada com domínio próprio (Tito 
2:12; 2 Timóteo 1:7). Somente pela graça de 
Deus e pelo poder do Espírito podemos ven-
cer a tentação e viver uma vida santa.

Conclusão
“Cheguemos, pois, com confiança ao tro-

no da graça, para que possamos alcançar 
misericórdia e achar graça, a fim de sermos 
ajudados em tempo oportuno” (Hebreus 
4:16). Podemos estar firmes unicamen-
te por meio da abundante graça de Deus. 
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Reconheçamos nossa total dependência do 
Senhor. Arrependamo-nos de todo coração 
e renunciemos ao pecado que tão facilmen-
te nos assedia. “Deixemos todo o embaraço, 
e o pecado que tão de perto nos rodeia, e 
corramos com paciência a carreira que nos 
está proposta” (Hebreus 12:1).

Em Apocalipse 2 e 3 Jesus fala às sete igre-
jas. Na mensagem a cada uma, Jesus se dirige 
aos que vencerão e a estes promete grandes 
bênçãos e abundantes recompensas. Cada 
um de nós deve estar no grupo dos vence-
dores e ter ouvido para ouvir o que o Espírito 
nos diz hoje.

Que nossa oração seja: “Oh, Senhor, ajuda-
-nos a andar na verdade, a perseverar na fé, 
no amor e na obediência. Concede-nos que 
sejamos fiéis e nos abstenhamos dos desejos 
da carne que combatem contra nossa alma. 
Tu és nossa proteção, nossa força e nossa 
salvação. Livra-nos do mal desta geração tão 
perversa e degenerada. Salva-nos e guarda-
-nos em santidade por tua graça, por meio do 
nosso Senhor Jesus Cristo e para sua glória. 
Amém.”
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Hoje em dia, muitos que se dizem 

ser cristãos lutam com o enganoso 

e secreto pecado da pornografia e não 

conseguem obter a vitória sobre a luxú-

ria. Lamentavelmente, estão dispostos a 

trocar seu patrimônio — sua grande e rica 

posição de herdeiros da glória com Cristo 

— pelos breves momentos do prazer se-

xual ilícito. Muitíssimos homens e mulhe-

res de Deus, assim como Esaú, trocaram 

sua herança por um prato de lentilhas. 

Você é um deles? Está desesperado 

por ajuda? Há esperança! A restauração 

em Deus e aos demais é possível.
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