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Questões importantes

▪Pensar em sexo é um ato pecaminoso?
▪Pensar em sexo pecaminoso é pecado?
▪É possível eu apreciar a beleza da forma 
feminina sem cometer pecado?



Questões importantes

▪Quando um pensamento se torna pecaminoso?

▪Alguns pensamentos sexuais são intrinsicamente 
pecaminosos?

▪Se é possível ter pensamentos sagrados sobre 
sexo, quando esses pensamentos se tornam 
profanos?



Questões importantes

▪Em um mundo fervendo com o vapor das 
nuances sexuais, como pode uma pessoa 
que ama o Senhor garantir a pureza do 
homem interior, assim como do homem 
exterior?



Textos importantes

▪E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o 
teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento. - Mateus 22:37
▪Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles 
verão a Deus; - Mateus 5:8
▪Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é puro..., nisso 
pensai. - Filipenses 4:8
▪Paulo instrui Timóteo, a ver “as mulheres idosas, como 
a mães, as moças, como a irmãs, em toda a pureza. -
1 Timóteo 5:2



Pureza Mental
PRINCÍPIO 1



1. Sua concepção mental da ideia sobre 
sexo não é impura ou pecaminosa!

▪A Bíblia está cheia de exemplos de pecado 
sexual como sendo exemplos impróprios;
▪Nosso Senhor Jesus Cristo falou em várias 
ocasiões sobre o sexo e os pecados decorrentes 
deste;
▪Pensar em sexo, ou mesmo em pecado sexual, 
na mente não é errado;



Impureza Mental
PRINCIPIO 2



2. Os pensamentos sexuais tornam-se impuros quando a 
autossatisfação se torna o objetivo

▪"Desejo" ou “lascívia" na Bíblia tem um 
sentido dinâmico e reflexivo;

▪Há uma apreciação da beleza que não é
pecaminosa (reflexiva).



Desejo de autossatisfação

▪Esta é a forma mais dinâmica 
ou ativa que cativa o coração 
depravado com a cobiça;
▪Êxodo 20:17
▪Provérbios 6:25



Desejo de autossatisfação

•Em Gálatas 5:16 esse 
desejo (epithumia) busca 
gratificação;

•Em Efésios 4:22, Paulo 
iguala essa tendência à 
carne e às paixões.



Lascívia Sexual
PRINCÍPIO 3



3. A lascívia sexual tem uma dinâmica escravizadora 
que é irresistível para o coração depravado.

▪Escravidão, e não vício, é uma maneira bíblica de 
pensar sobre esse problema.

▪É uma forma de prestar homenagem a um mestre (por 
exemplo, adoração).

▪Dois tipos de escravidão nos tempos bíblicos: escravos 
de nascença e os trabalhadores forçados.

▪Como o escravo de nascença, o incrédulo está 
perfeitamente acostumado com suas obsessões 
sexuais.



A genética determina a fixação por
sexo?

▪ “Faces bonitas têm valor de 
recompensa variável: fMRI e Evidência 
Comportamental”, Neuron, vol. 32, 08 
de novembro de 2001, 537.

▪Não há esperança no determinismo 
biológico.

▪O que é determinante é a sua condição 
espiritual.



O escravo relutante

▪O escravo relutante é o verdadeiro crente que se 
tornou um prisioneiro de guerra;
▪Você foi enganado em um tratado de paz 
(interrompendo a resistência) com o poderoso 
inimigo da sensualidade;
▪Como escravo, você foi capturado e está sob o 
domínio tirânico desse princípio de escravidão 
sexual.



Escravidão mental
PRINCIPIO 4 



4. O cristão ainda está suscetível a essa 
dinâmica escravizadora.

▪Você está escravizado quando satisfaz todos os desejos 
ou cutucadas do desejo sexual e, habitualmente, busca 
alguma forma de satisfação mental ou física;
▪É esse resíduo de sentimentos do seu velho homem 
que é naturalmente mais frágil ante o chamado da 
gratificação sexual;
▪O grau a que você se rende a esses antigos desejos é o 
grau ao qual você está permitindo que a carne tenha 
domínio.



Sinais de escravidão sexual

1. Engano e desculpas;

2. Problemas matrimoniais;

3. Irresponsabilidade;

4. Atitudes extremas;

5. Expectativas sexuais 
incomuns;

6. Indulgências pornográficas;

7. Atacar as pessoas próximas;

8. Comportamento secreto;

9. Postura defensiva;

10. Menos tempo com os cristãos;



A dinâmica escravizadora

▪ Ser tentado a pecar sexualmente não é a mesma coisa que 
ser escravizado pelo sexo;
▪ Os desejos sensuais tornam-se deuses funcionais quando 

você desiste de lutar e eles assumem um controle ativo, mas 
não absoluto, sobre o homem interior;
▪ Sua vontade se torna cada vez mais enfraquecida, tendo 

começado com a emoção da simples rendição, mas agora 
achando o apelo sexual irresistível e exigente.
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Hábitos da mente
PRINCÍPIO 5



5. Quando seus desejos sexuais excedem sua 
resistência continuamente, você está escravizado.

▪Você se torna um prisioneiro dos seus próprios apetites;
▪Eventualmente você tem um desejo profundo por uma 
experiência sexual em particular;

▪É preciso uma quantidade e uma qualidade cada vez 
maiores de êxtase para satisfazer;

▪Conforme a frequência aumenta, o mesmo acontece 
com o desespero.



Desejo sexual
PRINCÍPIO 6



6. O seu mestre, o desejo sexual, mentirá para 
você.

▪Ele lhe dirá que é irresistível, 
incontrolável e que se negar à 
autossatisfação lhe causará dor 
e sofrimento imensuráveis;
▪Provérbios 5:15-23.



O problema central
PRINCÍPIO 7 



7. Purificar seu coração envolve arrepender-se de sua cobiça 
sexual e de todo o proceder associado

▪Você não foi criado como um gênero distinto para 
gratificação pessoal;

▪1 Coríntios 7:3;

▪Efésios 5:3;

▪Mateus 5:28;

▪Parece haver racionalizações próprias do coração que 
compõem as desculpas para o pecado sexual.


