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4 ADVERTÊNCIAS DE DEUS SOBRE A IMORALIDADE SEXUAL
A imoralidade sexual é tudo que se desvia da vontade de Deus para o nosso
corpo. Deus alerta diversas vezes em sua Palavra sobre o perigo deste pecado
e como ele pode fazer muitos cristãos se desviarem se não for lidado
corretamente, Deus faz isso justamente pois não quer que seus filhos se
percam neste mundo. Mas Deus não é injusto, Ele nos alerta e nos manda as
oportunidades para pararmos de praticar este pecado, então quem o continua
praticando o faz conscientemente e porque quer.
Na bíblia podemos encontrar a imoralidade sexual também com outros nomes:
impureza, lascívia, luxúria, prostituição, adultério, dentre outros. Mas todos
resultam na mesma coisa, desvia da vontade de Deus para o nosso corpo, em
especial na área sexual.
“Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de
agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos
e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês
conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus.
A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da
imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa
e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que
desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão nem
dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes
dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas
para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando
o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo.” 1 Tessalonicenses
4:1-8

A seguir veremos 4 das várias advertências que Deus nos dá através da sua
Palavra:

1) DEIXAR A IMORALIDADE SEXUAL É UM MANDAMENTO
“A vontade de Deus é que vocês sejam santificados: abstenham-se da
imoralidade sexual.” 1 Tessalonicenses 4:3
Nos abstermos, ou deixarmos de praticar a imoralidade sexual, é uma ordem
de Deus para os seus filhos, Ele não nos dá escolha. Para vivermos uma vida
de acordo com a vontade de Deus, é necessário que se abandone
completamente este pecado. Abster-se significa deixar de fazer mesmo que se
tenha vontade, os nossos desejos da carne são enganosos, então só porque
sentimos vontade não significa que devemos fazer.
“Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete,
fora do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu
próprio corpo.” 1 Coríntios 6:18
“Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais
estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas
coisas. Que tudo lhes vá bem.” Atos 15:29
Em Atos 15:29 os apóstolos ordenam 4 coisas como exigências necessárias ao
filho de Deus, e a imoralidade sexual está entre elas. Não só isso, mas não
deve haver nem sequer menção de imoralidade, nem piadas, palavras de duplo
sentido, referências em filmes, séries, livros, etc. A imoralidade contamina aos
poucos, por isso não devemos deixar nada escapar. A nossa vida deve estar
pura completamente diante de Deus.
“Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual nem
de qualquer espécie de impureza nem de cobiça; pois estas coisas não são
próprias para os santos.” Efésios 5:3
“Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e
bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e
inveja.” Romanos 13:13

2) A IMORALIDADE SEXUAL É UM FRUTO DA SEPARAÇÃO DA
HUMANIDADE DE DEUS
“Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e
libertinagem.” Gálatas 5:19
A imoralidade sexual entrou na terra depois da separação do homem de Deus
e por isso é algo que já nasce conosco, não precisamos fazer nada para
sermos imorais, não precisamos ser ensinados e não precisamos nos planejar.
Não adianta culpar coisas ou pessoas, a imoralidade já está em nós.
“Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as
imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.” Mateus
15:19
Por isso a bíblia diz que se deve fazer morrer todos esses maus desejos e
comportamentos, isto é uma decisão que é necessária fazer. A imoralidade não
tem freio, se ficar brincando com isso irá sofrer as consequências. É preciso
que se aprenda a controlar mesmo que se ache ser algo incontrolável.
“Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês:
imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é
idolatria.” Colossenses 3:5
“Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa,
não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem
a Deus.” 1 Tessalonicenses 4:4-5

3) IMORALIDADE SEXUAL NÃO PREJUDICA SÓ VOCÊ
Quando alguém se envolve sexualmente, está prejudicando outras pessoas,
está usando o corpo de outras pessoas para se satisfazer... E não apenas isso,
mas também prejudica o corpo de Cristo já que somos o templo do Espírito
Santo.

“Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete,
fora do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu
próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito
Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são
de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a
Deus com o corpo de vocês.” 1 Coríntios 6:18-20
Não se deve fazer pouco caso disto pois se pode trazer graves consequências
não só para si mas para o povo de Deus. Não podemos nos acostumar e nos
moldar a hábitos desse mundo. Quando se está em imoralidade com outra
pessoa, ela também está indo rumo a condenação eterna, e se esta pessoa for
descrente, pior ainda.
“Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão nem dele se aproveite. O
Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos.”
1 Tessalonicenses 4:6

4) TODA IMORALIDADE SERÁ CASTIGADA
“[...] O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e
asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a
santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o
homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo.” 1 Tessalonicenses 4:68
“Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram — e num só dia
morreram vinte e três mil.” 1 Coríntios 10:8
Quem pratica a imoralidade se afasta de Deus, quem se afasta de Deus morre,
nem que seja aos poucos, e além de passar pelo castigo dessa terra, ainda
passará pelo castigo eterno.
“Fique longe dessa mulher; não se aproxime da porta de sua casa,
para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum
homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não
se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá, com sua
carne e seu corpo desgastados.” Provérbios 5:8-11

“É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na
desobediência.” Colossenses 3:6
E a ira de Deus ainda é mais dura com seus filhos, que conhecem a verdade e
foram avisados sobre isso. Davi experimentou isso na pele, ele sofreu
consequências por causa da sua imoralidade pelo resto da sua vida.
“Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o
conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tãosomente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os
inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo
depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam
vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o
sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça?
Pois conhecemos aquele que disse: "A mim pertence a vingança; eu
retribuirei"; e outra vez: "O Senhor julgará o seu povo". Terrível coisa é cair nas
mãos do Deus vivo!” Hebreus 10:26-31
O seu pecado será descoberto, cedo ou tarde. Mas pode ocorrer que você
esteja praticando imoralidade e não esteja acontecendo nada. Cuidado! Talvez
não aparentemente!
Pode estar ocorrendo duas coisas:
•

VOCÊ NÃO É FILHO GENUÍNO

“Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então
vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos.” Hebreus 12:8
Deus disciplina os seus filhos, e se você não está sendo disciplinado talvez
signifique que você não é realmente filho de Deus.
•

DEUS ESTÁ DANDO TEMPO PARA VOCÊ SE ARREPENDER

“Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela
não quer se arrepender.” Apocalipse 2:21
Deus nos dá tempo para nos arrependermos, então se arrependa enquanto há
tempo! Pois os imorais não entrarão no reino de Deus, eles passaram a
eternidade no lago de fogo.

“Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida
e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam
feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e
todos os que amam e praticam a mentira.” Apocalipse 22:14-15
“O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus e ele será meu filho.
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que
cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os
mentirosos — o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é
a segunda morte.” Apocalipse 21:7- 8

