
A PORNOGRAFIA E O CRENTE 

 

Introdução 

Pornografia. Vem da palavra grega porneia, que juntamente com mais outras três 
palavras (pornos, pornê e pornéuo) são usadas no Novo Testamento para a prática de 
relações sexuais ilícitas, imoralidade ou impureza sexual em geral.  

Existe uma cobra muito perigosa, escondida no lar da maioria de nós. Chama-se “tentação 
sexual”. Esconde-se em lugares aconchegantes como revistas, programas de TV, DVDs e, 
principalmente hoje, na internet. É perigo à vista e está na sua casa e na minha. 

Deus chama seus filhos para uma vida de integridade e pureza sexual (1 Ts 4.1-8). 
Certa vez alguém comentou: “Na internet, a gente navega ou naufraga”. O que pode ser 

uma grande fonte de crescimento para a nossa vida, família, trabalho e ministério, também 
é capaz de nos destruir. O que antes exigia esforço, dinheiro e certo desembaraço (por 
exemplo, para entrar em uma loja e comprar uma revista pornográfica) hoje se reduz a dois 
comandos de voz ou toque, à distância, em algum dispositivo eletrônico. Tudo no anonimato, 
oculto e particular. Acesso fácil, rápido e modernos que oferece gratificação imediata a 
desejos sexuais, que podem ser satisfeitos sem envolvimento ou dedicação em um 
relacionamento! 

Paulo chegou a prever dias assim. Descreveu os momentos que vivemos hoje (2 Tm 3.1-
6). 

Neste estudo descobriremos pelo menos quatro antídotos contra o veneno da tentação 
sexual. 

 

1. Reconhecer que a batalha pela pureza sexual, começa no coração 

Jesus deixou claro que a batalha pela natureza sexual tem como epicentro o coração. A 
imoralidade começa no interior: “qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, 
no coração, já adulterou com ela” (Mt 5.28). 

A ênfase do texto não é o simples fato de “ver” uma pessoa atraente; nesse caso, seria 
necessário sair do mundo, nunca encarar outdoors, propagandas e revistas. A palavra 
“olhar” no texto está no tempo presente e sugere a ideia de “fixar os olhos, continuar 
olhando”. A expressão “com intenção impura” deixa a ideia ainda mais clara. Esse olhar tem 
o propósito de curtir, contemplar e fantasiar. 

“Não é o olhar cobiçoso que causa o pecado no coração, mas o pecado no coração que 
causa o olhar cobiçoso” (John MacArthur Jr.) 

O patriarca Jó sabia desse perigo e tomou providências contra ele (Jó 31.1,9,12). 
Refletindo sobre isso, será que você vê a seriedade do pecado sexual e seus efeitos no 

coração? Está pronto para entrar em uma batalha que provavelmente continuará até o final 
da sua vida? Esse fato o desanima? 

Seja forte! Seja crente de verdade! Entre nesta batalha, mas não confie na sua própria 
força; dependa do único capaz de nos dar a vitória. Se a batalha é travada na esfera do 
coração então a defesa também terá que ser edificada nele.  

 

2. Repudiar o pecado sexual 

O segundo passo bíblico para vencer o vício da pornografia e dos pensamentos impuros 
exige que repudiemos a sujeira do nosso coração. Não é suficiente reconhecer que a batalha 
começa no coração. Precisamos odiar esse pecado, talvez mais que qualquer outro que 
enfrentamos como pecadores salvos.  



No mesmo contexto em que condena o olhar sensual, Jesus deixa algo muito claro (Mt 
5.29,30). 

Um dos sinais do novo nascimento (Jo 3.1-8) e da nossa participação na nova aliança 
estabelecida pelo sangue de Jesus é a sensibilidade diante do pecado – algo que antes 
considerávamos normal. Ezequiel profetizou uma das consequências dessa nova aliança ao 
predizer: “tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades” (Ez 36.31). 

Todo pecado é horrível e trágico. Mas o pecado sexual é repugnante e catastrófico por 
meio de quatro razões:  

• É uma ofensa contra a santidade de Deus e seu propósito para a sexualidade 
humana: um homem e uma mulher que desfrutam da união sexual durante a vida, como 
reflexo da glória de um Deus trino e uno (Gn 1.27; 2.24; Hb 13.4). 

• É uma ofensa contra a imagem de Deus refletida no ser humano e contra irmãs em 
Cristo (1 Tm 5.2). 

• É uma ofensa contra a família e contra pessoas a quem queremos bem (Pv 6.32,33).  

• É uma ofensa contra o próprio homem, por causa do dano moral, emocional, 
espiritual, físico que lhe causa (Pv 6.32). 

Pense por alguns instantes: Você está se tornando cada vez menos sensível ao pecado 
sexual? Lembra-se da experiência com o sapo na panela de água morna, que vai se 
esquentando imperceptivelmente, pouco a pouco? A qualquer hora o sapo poderia pular 
para fora da panela, mas vai se acomodando até que seu sangue “frio” ferve e ele morre. 
Você percebe que está na panela da tentação sexual, cada vez mais acostumado com ela? 
Será que as coisas que o envergonham no passado hoje já não causam mais nenhum 
constrangimento em você? O que mudou? Por quê? 

 

3. Renunciar a tudo que alimente a natureza carnal 

O terceiro passo em direção à libertação do vício sexual envolve atitudes radicais 
(literalmente “de raiz”) para tratar do pecado. Quando Jesus trata do “adultério interno”, diz: 
“Se teu olho direito te faz tropeçar; arranca-o e lança-o de ti (...). E, se a tua mão direita te 
faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti” (Mt 5.29,30). 

Obviamente Jesus não espera que façamos uma amputação literal (embora pelo menos 
um dos pais da Igreja, Orígenes, tenha se castrado supostamente em cumprimento desse 
texto!). Nesse caso, todos estaríamos cegos e manetas.  

Esse ensino duro de Jesus destaca a seriedade do pecado e especialmente do pecado 
sexual. Note que ele fala do olho direito e da mão direita. Porque essa especificação? 
Provavelmente representam o que temos de melhor. O olho direito (para 85% dos seres 
humanos) é o olho dominante, com o qual se mira, acerta o alvo, percebe dimensões e 
permanece no caminho. A mão direita representa nossa destreza, habilidade, capacidade e 
talento. Arrancar o olho direito ou a mão direita significa fazer qualquer sacrifício necessário 
para fugir do pecado. Hoje podemos dizer que significa fazer o que for necessário para parar 
de olhar e parar de acessar determinado conteúdo! 

A mesma orientação para renunciar radicalmente à tentação sexual tem eco em Romanos 
13.13,14. 

A ideia é que devamos tomar passos premeditados para evitar o pecado sexual, 
reconhecendo que a probabilidade da queda aumenta à medida que nos aproximamos da 
fonte da tentação. Basta lembrar que o fato de ser tentado não significa cair em pecado. Mas 
a presença contínua da tentação conduz ao pecado quando ele começa a ser cogitado (Tg 
1.13-15). “Melhor prevenir do que remediar” – diz o ditado! 

O apóstolo Paulo reconhecia que ninguém fica imune a essas tentações e por isso 
disciplinava-se a si mesmo (1 Co 9.27). Talvez por isso o conselho unânime das Escrituras 



quanto à tentação sexual é fugir: Fugi da impureza (Gn 39.12-13; Pv 5.8; 6.24,25; 1 Co 6.18; 
2 Tm 2.22). A melhor maneira de enfrentar a tentação é pela covardia! 

O fato é que alguns momentos de prazer podem estragar uma vida de alegria. O coração 
adúltero planeja como se expor a estímulos sexuais. O coração piedoso planeja como evitar 
o pecado sexual.  

Como você planeja evitar a tentação sexual? Ou será que age de forma disfarçada e sutil 
tentando expor-se àquilo que é sexualmente excitante? 

 

4. Renovar o coração  

Podemos seguir todos os passos acima: 1) Reconhecer que o problema do pecado sexual 
reside no coração; 2) Repudiar o pecado; 3) Renunciar a alimentar a natureza carnal – e 
ainda assim não chegar ao cerne da questão, que é a questão do coração. A cura para o 
pecado sexual concentra-se no coração.  

O problema: À luz do ensino de Jesus no Sermão do Monte, precisamos tomar passos 
radicais para remover o que causa o pecado. Mas, se formos honestos, não é o olho que 
nos faz pecar; nem a mão. Estes não passam de instrumentos do corpo que podem ser 
usados para nos fazer mal (Rm 6.11-14). O que nos faz pecar é o coração, ou seja, a 
essência do nosso ser; o verdadeiro eu, o centro do controle intelectual, emocional e volitivo 
da nossa vida. 

A solução: Então, como tratar do problema em sua raiz? Há dois passos concretos que 
podemos tomar. 

 
a) Fazer um transplante de coração 
Jesus falou que o olhar impuro equivalia a adultério no coração. Por isso, antes de 

tomarmos medidas radicais (“arrancar o olho” ou “cortar a mão”), é necessário transplantar 
o coração. O profeta Ezequiel profetizou sobre esse benefício da nova aliança (Ez 36.26,27). 

O transplante do coração é necessário porque a nossa velha natureza só produz sujeira 
(Mc 7.21-23). 

Então como podemos receber um transplante de coração? A resposta está no que Jesus 
chamou de “novo nascimento”: “Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer 
de novo, não pode ver o reino de Deus” (Jo 3.3). Nascer de novo significa iniciar uma nova 
vida a partir do momento em que a pessoa confessa Jesus como único e suficiente Salvador 
pessoal: “Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus, a saber, aos que creem no seu nome” (Jo 1.12). 

O transplante de coração acontece quando reconhecemos a nossa desprezível condição 
de pecadores: merecedores do abismo do inferno, mas que, nos braços de Jesus, encontram 
salvação. Quem dá esse passo de fé confia que sua única esperança está na morte e na 
ressurreição de Jesus em seu lugar (2 Co 5.17,21). A partir desse momento, nascemos de 
novo. Recebemos um novo coração, ou seja, uma nova natureza. É nesse instante, pela 
primeira vez na vida, que passamos a estar capacitados pelo Espírito de Deus a obedecer 
a ele e negar a carne.  

 
b) Transformar (e renovar) o coração diariamente 
Como já sabemos, quem recebe um transplante de coração não resolverá todos os 

problemas de saúde de uma vez por todas. Pelo resto da vida terá que tomar remédios 
diariamente a fim de evitar que seu corpo rejeite o novo coração.  

Da mesma forma acontece na nossa vida espiritual: “Porque a carne milita contra o 
Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si” (Gl 5.17). Quem recebe 
um coração novo com a capacidade de fazer o certo precisará renovar esse coração 
diariamente. Isso é “andar no Espírito” (Gl 5.16,18,25). 



Como experimentar essa transformação diária que nos fortalece na luta contra o pecado 
sexual? A chave está na renovação da mente pela Palavra de Deus (Sl 119.11; Rm 12.1,2). 

Parte do processo de renovação diária significa ensinar o evangelho a nós mesmos, 
recitando os seus fatos: o que eu era sem Cristo, o que Deus me fez em Cristo e agora o 
que eu faço com Cristo (Ef 2.1-22). O evangelho nos fornece o poder de que precisamos 
para resistir à tentação. Mas é necessário que nos esforcemos a fim de conscientemente 
dispormos as partes do nosso corpo para uso exclusivo de Deus, não do pecado (Rm 6.11-
14). 

À luz do que vimos sobre o perigo da pornografia e dos vícios sexuais, queremos dar 
sugestões práticas para vencermos esta batalha.  

• Decida antecipadamente como você reagiria diante da tentação quando ela surgir (1 
Ts 4.3). 

• Examine as situações de maior vulnerabilidade à tentação sexual e faça de tudo para 
evitá-las (Rm 13.14). 

• O casamento é o método de Deus para satisfazer, com amor e responsabilidade, a 
vida sexual (Pv 5.15-19; 1 Co 7.1-7). 

• Medite nas consequências a curto, médio e longo prazo do pecado sexual (Pv 5-7; 
Hb 11.25,26). 

• Preste contas a alguém de sua confiança sobre áreas de tentação e orem juntos. 

• Não guarde segredos, nem tente vencer esta batalha sozinho (Tg 5.16).  

• Coloque o computador ou a TV em lugar visível para todos que entrem na sala ou no 
quarto; use filtros de segurança na internet e programas de prestação de contas para evitar 
conteúdo suspeito.  

• Estabeleça ética pessoal sobre a maneira de interagir com pessoas do sexo oposto 
(por exemplo, evitar caronas, encontros a sós, toques inapropriados). 

• Vigie o que você e sua família veem na televisão; siga o conselho de Davi no Salmo 
101.1-3 a respeito dos cuidados necessários com o que entra na sua casa por meio do 
entretenimento. 

• Tome precauções ao viajar: se possível, opte por um quarto sem TV; faça ligações 
frequentes à sua esposa; procure ter companheiros de viagem, etc. 

Terminamos este estudo com boas notícias: o fato de você ainda lutar contra o pecado 
sexual, ter aversão a ele e querer fugir disso é sinal (mas não garantia) de que você tem um 
novo coração. O homem dominado pelo pecado em geral não sente essas coisas. No 
entanto, a batalha continua sendo grande; ainda mais nos dias em que vivemos, quando o 
corpo humano e o sexo são usados para promover desde pastas de dente até carros 
luxuosos.  

Nunca podemos baixar a guarda. Os ataques do nosso inimigo continuarão até o fim da 
nossa vida. Portanto, precisaremos tomar uma posição, depender de Deus e ter a mente 
focada em sua Palavra e na constante comunhão com ele para renovar os nossos 
pensamentos dia a dia, momento a momento. Não é nada fácil. Mas Deus é glorificado nesse 
processo, pelo fato de fugirmos do pecado e corrermos para ele. Que Deus nos dê essa 
graça, de fazer morrer a natureza terrena e deixar viver a nova identidade em Cristo Jesus 
(1 Co 6.9-11; Cl 3.5,6). 

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 25/02/2018, na Primeira 

Igreja Presbiteriana de Indaiatuba 


