
hábito escravizador impuro, na verdade pode estar 
revelando que não deseja se libertar ou que seu amor pelo 
prazer ou objeto desse prazer é maior que seu amor por 
Deus. Além disso, quem ama a Deus guarda a Sua Palavra. 
(Jo 14.21).

Certamente que estaremos mais vulneráveis a cair em 
tentação se ignorarmos Deus e Sua Palavra. Como a�rmou 
Neil Anderson, “A essência da tentação é o convite de se viver 
independentemente de Deus”. Paulo diz que Cristo santi�ca a 
sua igreja, puri�cando-a com a lavagem de água, pela 
Palavra. (Ef 5.25-27). Devemos considerar que todos nós 
cristãos, fomos dotados em Cristo para a santi�cação, 
livrando-nos da culpa, da impureza e do domínio do 
pecado. Permanecer em Cristo possibilita que sejamos 
sustentados pela graça de Deus. João disse: “Sabeis também 
que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe 
pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando; 
todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu 9 
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de 
pecado; pois o que permanece nele é a divina semente; ora, 
esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus.” – 1 
Jo 3.6,9

Considere ainda que fazemos parte de uma comunidade 
sobrenatural e que devemos considerar e aconselhar uns 
aos outros para que a batalha contra o pecado seja vencida. 
Se sua luta contra o pecado é pesada demais para você, 
busque a ajuda de alguém que possa aconselhá-lo 
biblicamente. Compartilhe seu problema com alguém 
maduro na fé e de con�ança.

Bendita graça de Deus que nos salva e nos santi�ca! Que 
privilégio sermos membros da Sua Igreja!

É possível alguém conservar puro seus impulsos sexuais 
num mundo tão sexualizado e perverso? Quem pode se safar? 
Há esperança para que como �lhos de Deus possamos 
desfrutar da sexualidade conforme Sua vontade sem nos 
deixarmos corromper?

Ainda que os dias sejam maus e não estejamos livres das 
pressões, ataques e ofertas sedutoras de uma cultura 
caracterizada pela imoralidade que de várias formas nos 
assedia, como �lhos de Deus não estamos condenados a 
corromper os impulsos naturais que nos foram dados pelo 
Criador e nem a sermos escravos do pecado, por maiores que 
sejam essas pressões.

Para alguém cuja vida está envolvida em atos lascivos ou 
na impureza, saber que Deus tem graça su�ciente muito 
maior e mais forte que a cobiça que o levou a pecar, é 
indispensável.

Cristo veio para destruir o poder do pecado e nos livrar do 
seu domínio sobre as nossas vidas. Sua graça é o meio pelo 
qual a salvação está disponível a todos. No entanto, a graça 
que Deus nos oferece em Cristo é mais do que isso. Sua graça é 
também um mestre que em nós atua e nos ensina a viver uma 
vida que agrada a Deus. Quando diante da tentação somos 
convidados a pecar, há graça su�ciente disponível para 
dizermos “não”. Quando diante de uma oportunidade para nos 
satisfazermos através de uma paixão mundana ou 
pecaminosa, essa mesma graça de Deus nos instrui a 
renunciarmos esse desejo. Essa maravilhosa graça não 
somente nos ajuda diante da tentação, mas também é uma 
força ativa em nós para que manifestemos e desfrutemos de 
uma vida “sóbria, justa e piedosa neste século”.  Paulo disse 
isso em sua carta a Tito: “Porquanto a graça de Deus se 
manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para 
que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, 
no presente século, sensata, justa e piedosamente.”(Tt 2.11,12). 
Quando alguém diz que não consegue deixar o pecado ou o 
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Graça que liberta!


