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Pureza Sexual 





Cenário Globalizado : Pornografia 
 

24.644.172 sites ( aprox.);* 

420 milhões de paginas ( aprox.);* 

Por segundo U$3.075,64 internet;* 

U$97 bilhões/ano de faturamento;*  

 



Cenário Globalizado : Pornografia 
 

Por dia 2.5 bilhões de e-mails pornôs;* 

34% dos usuários de internet sofreram 

com exposição indesejada; * 

 
Site Propondo Infidelidade?!?!?!? 

“A Vida é Curta, Curta um caso” 



Bíblia e a Impureza Sexual 

1Ts 4.1 Finalmente, irmãos, nós vos 

rogamos e exortamos no Senhor Jesus 

que, como de nós recebestes, quanto à 

maneira por que deveis viver e agradar 

a Deus, e efetivamente estais fazendo, 

continueis progredindo cada vez mais; 

2 porque estais inteirados de quantas 

instruções vos demos da parte do Senhor 



Bíblia e a Impureza Sexual 
1Ts 4.3 Pois esta é a vontade de Deus: a vossa 

santificação, que vos abstenhais da prostituição; 4 

que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em 

santificação e honra, 5 não com o desejo de lascívia 

como os gentios que não conhecem a Deus; 6 e que, 

nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu 

irmão; porque o Senhor, contra todas estas coisas, 

como antes vos avisamos e testificamos claramente, é 

o vingador, 7 porquanto Deus não nos chamou para a 

impureza, e sim para a santificação. 8 Dessarte, quem 

rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, 

que também vos dá o seu Espírito Santo. 

 



Bíblia e a Impureza Sexual: 

Abstenhais da Prostituição: 

 = Relação sexual ilícita; 

adultério, fornicação, homossexualidade, 

lesbianismo, relação sexual com animais. 

 

= desejos, paixão – 

cobiça, luxuria, paixão impura... 



Bíblia e a Impureza Sexual: 

Origem desses desejos 

1º O Coração Humano: 

 Mc 7.20 a 23  - Rm 1.24 

 

2º Obras da Carne: 

 Gl 5.19 



Bíblia e a Impureza Sexual: 

Origem desses desejos 

3º O Sistema Mundano: 

 1Jo2.15 a 16 

 

4º Satanás: 

 Jo 8.44  



Quem é atingido : TODOS 

1Co 10.12 Aquele, pois, que pensa estar 

em pé veja que não caia. 

 

Consequência: Escravidão 

Rm 6.12 Não reine, portanto, o pecado 

em vosso corpo mortal, de maneira que 

obedeçais às suas paixões; 
 



Solução: 

 Reação: 

  1º Confissão – 1Jo 1.9 

  2º Conselheiro 

  3º Voltar ao Devocional 

      Prevenção: 

  Pouco Efetiva 

  Efetiva 
 



Solução: 

 Prevenção- Pouco Efetiva- Externa 

Afastar-se do Mundo 

Autocontrole 

Evitar com os olhos  



Solução: 

    Prevenção-  Efetiva - Interna 

Cumprir a vontade Deus: 

1Ts4.3Pois esta é a vontade de 

Deus: a vossa santificação, ... 



Solução: 

    Prevenção-  Efetiva - Interna 

Andar nas Instruções dadas 

1Ts4.2 Porque estais inteirados de 

quantas instruções vos demos da 

parte do Senhor. 



Solução: 

    Prevenção-  Efetiva - Interna 

Buscar as coisas do Alto 

Cl3.1 Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com 

Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, 

assentado à direita de Deus. 2 Pensai nas coisas lá do 

alto, não nas que são aqui da terra; 3 porque morrestes, 

e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em 

Deus. 

 

 



Solução: 

    Prevenção-  Efetiva - Interna 

Andar no Espírito 

Gl5. 16 Digo, porém: andai no Espírito 

e jamais satisfareis à concupiscência 

da carne.  

  

 

 



Conclusão: 

Reconheça a Vulnerabilidade Sl103.14 

Humildade - Tg 4.10 e 1Pd5.6 

Destacar o outro – Rm 12.10 

Prestar contas – Hb 3.13; Hb 13.16  

Coração/mente tratável – Sl 147.3 

 

 



Conclusão: 

Cônjuge converse ente si... 

Jovens procure maduros na fé... 

Literatura de apoio... 
• Coletâneas de Aconselhamento Bíblico vol4, SBPV 

• Purificando o Coração da Idolatria Sexual – Dr. John Street, 

Nutra publicações 

• Aprenda e viver bem com Deus e com seus impulsos Sexuais – 

Edwin Lutzer – Betânia 

• No altar da Idolatria Sexual – Steve Gallagher- Graça Editora 

*  http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html 


